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1/جازستانی، جمشید: از

یزدي، ابراهیم: به

1352شهریور 24:تاریخ

Jamshid Jazestani, P.O.Box 2975, Eastern N.M.U, Portals, N.M.88130

نامه اي که به تحریر درآمد از طرف یکـی  . خدمت برادر عزیز و مسلمانم آقاي دکتر یزدي سالم عرض می کنم
و بدان جهت است که بتوانم از این به بعد از منابع سرشار از انسانیت و یـا  . از مسلمان زادهاي مملکت ایران می باشد

در تابستان گذشته بنده در شهر واشنگتن دي سی بودم بـراي  .د شومبه عبارتی مکتب مبارز اسالم توسط شما بهره من
را مالقات کـردم و حـدود سـه مـاهی     محمد اقتداريکار کردن و در آنجا دوست صمیمی و برادر گرامی آقاي 

صـباحی را بـا   نـد ن چاو سایر جلسات خصوصی خارج از خانه ایرخانه ایرانهم بودیم و در اکثر جلسات آنجا با
و در چهارچوب آن رفاقت مخلصانه بود که توانسـتم  . از حضور آن جناب بهره مند گشتیمي کردیم و واقعاًهم سپر

در خاتمه از خدمت . چند کتاب اسالمی که توسط شما فرستاده شده بود بخوانم و از طرفی آدرس شما را هم بفهمم
و تا حدود آخر این سـال تحصـیلی هـر چـه     برادر عزیزم خواهش می کنم که بنده را مورد لطف و محبت قرار داده 

کتاب و یا مقاله در مورد اسالم در دسترس وجود دارد براي من هم با پست بفرستید و در ضمن قیمت هـاي آنهـا را   
بنویسید تا با کمال میل بهاي آنها را بفرستم امیدوارم که خداوند متعال اجري عظیم به شما و به همـه کسـانی کـه در    

پیروز . حتی از جان و مال و زندگیشان چیزي فروگذار نمی کنند عطا فرمایندو در این راه یت می کند راه اسالم فعال
. باد دالوري هاي جبهه ي رزمنده ي اسالم
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2/جازستانی، جمشید: از

یزدي، ابراهیم: به

1352مهر 17: تاریخ
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و بـی  . پر مهر و محبت شما واصـل شـد  نامه ي . خدمت برادر دینی عزیزم آقاي دکتر یزدي سالم عرض می کنم
سوال شده بود که آیا بچه هاي ایرانی این دانشگاه ما اهل سازمان . نهایت از محبت هایی که فرموده بود سپاسگذارم

ایرانی اینجا هستند 20تا 18دانشجویی و یا سازمان اسالمی و غیره هستند یا خیر باید متاسفانه جواب دهم که حدود 
ا ارمنی و یک نفر هم بهایی است و اکثراً هم بی دین و ایمان و بدون قید و بند نسبت به امور جامعـه ي  نفر آنه4که 

ل هیچ جلسه و نشستی که درباره ي وضع مملکت باشد نیستند و در تکاپوي گـرفتن  یخودشان و لذا عالقمند به تشک
ولی معهذا دو تن را پیدا کردم که یکی . ی باشندمدرکی و برگشتن به ایران و در اختیار استعمار اجنبی قرار گرفتن م

از وضـع مطالعـه بنـده خواسـته بودیـد      . از آنها اعتقاداتی به اسالم عزیز دارد و خواهان خریداري این کتاب ها شدند
یک مقداري مطالعه در ایران و اینجا درباره ي اسالم کرده ام ولی کافی نیست براي یک . نسبت به کتاب هاي اسالم

دالر ضمیمه این پاکت می کنم و از طرفی دو قبض پیش 10در خاتمه قبض پیش فروش را همراه با . مسلمانشخص 
دالر 10تا دو رفیق دیگر هـم دو تـا   . فروش دیگر هم براي دو دوست دیگر خواهش می کنم در نامه بعدي بفرستید

ندگی بیرق اسـالم را در دسـت گرفتـه و    به امید پیروزي مردان حق و حقیقت که در سخت ترین شرایط ز.  بفرستند
جمشید جازستانی. جواب ظالم را با شمشیر پوالدین پاسخ می گویند
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3/جازستانی، جمشید: از

یزدي، ابراهیم: به

1352آذر 4: تاریخ

امیدوارم که حال شما خوب باشد و در پناه ایزد متعال . خدمت برادر عزیز آقاي دکتر یزدي سالم عرض می کنم
اگر به خاطر داشته باشید بنده در آغـاز ایـن سـال تحصـیلی     . دگی را در راه خدمت به جامعه ي اسالم سپري کنیدزن

نامه اي برایتان نوشتم و در آن نامه تقاضاي مقداري کتاب یا مقاله کرده بودم که طولی نکشـید و نامـه مبـارك شـما     
نده می بایستی می فرستادم همراه آن قبض بابت پـیش  دالر ب10واصل شد و همراه آن نامه یک قبضی بود که گویا 

دالر هم همراه آن نامه 10کتاب البته با کمال میل در اقصر زمان جواب نامه شما را دادم و در ضمن 12خرید حدود 
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ه ولی متاسفانه هنوز موفق بـ . دالر به صورت چکی بود که از طرف بنده کشیده شده بود10البته . به نام شما فرستادم
البته بنده توجه به این مطلب دارم که شـما بسـیار درگیـر زنـدگی و مشـغله ي      . دریافت آن کتاب هاي پربها نشده ام

بـه هـر حـال از حضـورتان     . فراوان دارید و امکان فراموش شدن فرستادن کتاب یا مقاله اي براي اینجانب بوده است
رافراز فرمایید و آن کتاب ها را به آدرس من بفرستید کـه  تقاضا دارم که در موقعی که فرصت پیدا کردید بنده را س

در این شهر کوچک احتیاج فراوان به مطالعه در پیرامون مسایل اسالم و همچنین مسایل مربـوط بـه جامعـه ي ایـران     
.موفق باشیدجمشید جازستانی. به امید پیروزي مردان و زنان مبارزه اسالم. دارم
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1/هجاویدانی نژاد، رباب: از

)سازمان ملل(اداره محترم حقوق بشر : به

1356مرداد 26: تاریخ

مـادرش  . اینجانبه ربابه جاویدانی نژاد، مادربزرگ، مدت شش ماه است که از نوه ام محمد هوشیار خبـري نـدارم  
که دختر من است، همیشه مریض است، پدرش صادق هوشیار دو ماه قبل به تهران آمد و به شهربانی و زندان قصر و 

ر اهواز که در دانشگاه درس می خواند، پانزده اوین رفت، راهش ندادند و گفتند نمی دانم کجاست و برادرش هم د
ماه زندان بود آزاد شد و به همدان آمد حاال از او بی خبریم و مادرش به سردرد همیشگی مبتال گشته و من هم دایم 

. به خاطر خدا فکري برایم بکنید. دکتر و دوا کارم است و دارم دیوانه می شوم

658

1/جبه دارماراالنی، پرویز: از

چمران، مصطفی:به

ژانویه29:تاریخ



دفتر دوم ـ نامه ها 

1153

جناب آقاي دکتر چمران اینجانب پرویز جبه دار ماراالنی فارغ التحصیل رشته الکترونیـک شـعبه بـرق دانشـکده     
فنی از طرف دولت با استفاده از بورس شاگرد اولی به آمریکـا آمـده ام و پـذیرش خـود را از دانشـگاه کالیفرنیـا در       

خصـوص در انتخـاب   اج زیـادي بـه راهنمـایی هـاي شـما ب     که نزدیک شروع تـرم اسـت احتیـ   برکلی گرفته ام اینک 
ی هاي الزمه را در این باره برایم بفرماییـد  است در صورت امکان راهنمایخواهشمند . دارمCreditواحدهاي درسی 

ه ما تعریف شـما را از  و اگر فرصتی براي شما باشد امکان مالقات و افتخارآن را براي ما بدهید چون مدت ها بود ک
احتـرام بـا تقـدیم  . و سایر استادان دانشکده فنـی شـنیده ایـم   آقاي مهندس بازرگان و آقاي مهندس ریاضی

پرویز جبه دار ماراالنی
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1/جدبابایی، جعفر: از

یزدي، ابراهیم: به

فوریه 19: تاریخ

» تقبل اهللا اعمالکم«ان حال و احوالت خوب باشد اوالً بسم اهللا الرحمن الرحیم      دکتر عزیزم امیدوارم با ماه رمض
علـی و یکـی از  شاپورهفته قبل یک نامه جالب از . ثانیاً سالم گرم و فراوان من و صباغ را به خانم و بچه ها برسان

برایت می فرستم که امان ) طهماسبی(امانداشتم که هر دو را برایت می فرستم منتها مال شاپور را اول برايبرزگر
حـال چـه   . نوشتم و آنچه را که به نظرم رسـیده گفتـه ام  دکتر شایگانهمین امروز نامه مفصل براي . پست می کند

هم تماس داریم یعنی سه چهار نفر هستند دو تا از آنها دو هفته قبـل  پیتسبورگبا . عکس العمل بکند خدا می داند
. کلیولند آمدند و ما هم با توافق قبلی آنها را منزل امان بردیم و آنهـا هـم حرفشـان همـین اسـت کـه مـا مـی گـوییم         

دکتریم چند نفر هستند حال بنا است یک هفته سري بزنآن آربرقاي حریري پریشب اینجا بود در آهم میشیگان
هـم خـودش پیشـنهاد دور هـم جمـع شـدن را داده کـه از        برزگرداریـم  ایلی نویزرا هم در مولوي و کمالوند

پس به نظر من ما باید تحت اسم جبهه ملی شروع به گسـترش نهضـت بکنـیم کـه در     . هم چند تا بیایندویسکانسین
را اصالح کرده و بعد اصالحات را به کمیته هـاي  اغلب ایاالت کمیته هایی درست کنیم اگر ما بتوانیم اول خودمان 
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راجع به نامه نوشتن به سفارتخانه که آن . نزدیک بکشانیم هدف ما که ارگانیزه کردن نهضت است برآورده می شود
روز مطرح شد ما هر سه متفق القولیم که کمی صبر کنیم وضع خودمان و تشکیالتمان را مرتب کنیم بعد شـروع بـه   

کمیتـه  (دانم نظر تو چیست شاپور نوشته که ما به طور مسـتقیم یـا بـه وسـیله آنهـا      نمی. ارجی بکنیمفعالیت هاي خ
از آقـاي  . با جبهه ملی تماس برقرار کنیم من جواب این قسمت از نامه اش را نداده ام تا بـا هـم مطـرح کنـیم    ) برلن

ماشین تحریر. ذ من باالخره جواب می دادکاغ3اال در مقابل جوابی نیامده و مثل اینکه عالقمند نیست وچمران 
بگو با من تماس بگیرد شاید توانسـتیم یکـی   صادقتو به . دالر می شود تهیه کرد100را وسیله شاپور به مبلغ تقریباً 

دانم با صادق راجع به این جریانات تا چقدر صحبت کرده اي مـن او را خیلـی   تهیه کرده و دست صادق بدهیم نمی
مثـل اینکـه کـم کـم موقـع افطـار اسـت مـا         . و اگر همه پرده ها دریده شد بهش بگو با ما مکاتبه کندخوب می دانم 

دانـم چـه شـده کـه مرتـب در      عیال بنا بود دیروز بیاید ولی نمـی ). هواي کامالً تاریک(افطار می کنیم 30/6ساعت 
دالر گرفته ام خالصه نگـران  100منزل جداگانه هم ماهی. هفته است خبري ندارم3آمدنش تاخیر است االن مدت 

و صباغ هستیم خدا همه را به فعالً روزه گیر کلیولند من. بی خبري ایران هستم التماس دعا خدمت شما و خانم دارم
اینجـا بـود کلـی    نخشـب راستی هفته قبل-قربانت سید.  بچه ها خدمت شما سالم دارند. راه راست هدایت کند

واالت مـن از  یم و همه بچه ها صحبت کردند ولی نتیجـه کلـی گرفتـه نشـد و سـ     صحبت کردیم جلسه بحث گذاشت
دکتر جان دو روز دنباله نامه شاپور و برزگر شدم پیدایش کنم مثل اینکه آنها را پاره کرده ام . نخشب بی جواب ماند

.این است که بدون آنها نامه را پست می کنم
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2/جدبابایی، جعفر: از

میزدي، ابراهی: به

فوریه ـ پنجشنبه20: تاریخ 

قبل اهللا اعمالکم انشاءاهللا کـه  تقبل از هر چیز . دکتر عزیزم امیدوارم که حال خودت و خانم و بچه ها خوب باشد
پیشنهاد شما . نمی دانی چقدر خوشحال شدم که گفتی ایران می آیید. نماز و روزه همگی مقبول درگاه احدیت باشد
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با شـرکت مـذاکره   . خواستیم تمام جوانب کار را در نظر بگیرماینکه دیر جواب داده ام میخیلی جالب بود و علت 
مادرم هـم خیلـی ناراحـت تمدیـد دو مـاه اقامـت شـده و کفـرش         . شده و فقط تا هفته اول آوریل اجازه اقامت دارم

مـن دقیـق از   . ا بـه ایـران ببـریم   چه صالح نمی بیند که او را با اتومبیل از اروپـ ده و موضوع مهم تر اینکه دکتر بدرآم
آوریـل حرکـت کنیـد البتـه موضـوع      10برنامه شما اطالعی ندارم و نمی دانم چرا نمـی توانیـد مـثالً اول آوریـل یـا      

نمایشگاه خیلی مهم است ولی هر چه فکرش را می کنم نگران حال مادر خودم و گلی می شوم که کفرشان از یک 
به مسافرت از اروپا به ایران شما براي بچه هاي کوچولو یوسف و لیلی چه فکر می راجع. آیدماه تعویق دیگر در می

کنید اگر فکر می کنید کشتی ارزان تر است حرفی است ولی چنانکه مایل باشی من اینجا تحقیق می کنم چارترهاي 
انکه تا اوایل جـون بمانیـد   دالر بنابراین چن250دالر می برند و دو سره 140مدارس کلیولند یک سره تا اروپا نفري 

اگر مـی تـوانی رفتنتـان را    . اگر چه من خیلی دلم می خواهد با هم باشیم. می توانید از اینها یا مشابه آن استفاده کنید
خبر بدهم که بلیط هواپیما نخرد و مثالً کشتی بخرد تا غفاريحدود هفته اول آوریل بیاندازید تا من فوري به آقاي 

گردیم بعد اگر شما خواستید با ماشین بروید و ما بخاطر بچـه  آنجا هم مقداري با هم میباشیماروپا در کشتی با هم 
ز ایرانی یادم است دو سال گذشته یکی ا. با هواپیما خود من خیلی مایلم با ماشین برویم ولی با بچه دکتر صالح ندید

بنابراین من منتظر خبرت هستم کـه راجـع بـه بلـیط تصـمیم      . ها بچه اش را با هواپیما فرستاد و خودش با ماشین رفت
کنم این است که اینها اصرار داشتند من یک ماه دیگر بمانم ولی قبول بگیرم علت اینکه زیاد اصرار اول آوریل می

کـار بگـردم و   شد بایـد دو مـاه اینجـا بی   وقت اگر مطابق برنامه شما باآنامضا کرده ام دو ماههنکردم و فقط قرارداد 
بدون یک شاهی درآمد از کمی پول که این دو ماهه ممکن است جمع شود بخورم کـه حسـاب مالنصـرالدین مـی     

اهیم آمـد  اول جون باید بروید اگر خیلی قویند که انشاءاهللا در تهران به استقبالتان خـو شود حاال دالیل شما که حتماً
به هر حال ما انشاءاهللا روز دوم یـا سـوم آوریـل نیویـورك     . که آستین ها را بزن باال که با هم برویمداگر قابل تغییرن

قصـد دارم در ایـن نامـه چیـز دیگـري از      . هستیم اگر شما منزل باشید که پیش شما می آییم اگر نه به هتل می رویـم 
رسید هنوز او را ندیده ام فقط گفـت در فلسـفه رفتـه و حقـایق را     حائريسیاست ننویسم ولی نمی شود نامه شما به 

نوشته بهترین راه جلب او کمی رك بودن است آدم عجیبی است کمپلکس دارد که دیگـران مـی خواهنـد گـولش     
البته قابل اطمینان براي آن موضوع مخفـی نیسـت نـه    . بزنند هر چه به او رك و راست بگویی بیشتر خوشش می آید

امـروز بـراي   . بـول کـردنش و مفیـد بـودنش کـم اسـت      نکه خداي نکرده قصد خیانت داشته باشد بلکـه احتمـال ق  ای
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فریـد دسـت بـوس    . را از قول من و گلی سالم برسانید بچه را می بوسمسوران خانمنامه اي می نویسم کمالوند
سیدقربانت . است
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من هـم کماکـان بـا    . بسم اهللا تعالی       دکتر عزیزم امیدوارم که در سایه خداوند خودت و بچه ها سالمت باشید
روز را خورده ام انشاءاهللا که 4ماه رمضان لک لک می کنم تا حاال به علت مریض شدن و ناراحتی گلویی که دارم 

شب جواب تلفن ما را خواب آلـود و سـرد دادي انتظـار داشـتیم از     روز مانده را بگیرم نمی دانم چرا آن 6می توانم 
4موضوع بیشتر بگویی برنامه ما همان است که تو در نامه نوشته بودي ولی من عقیده دارم که در شهرهایی که حتی 

بکنند چون در روحیه همـه تـاثیر دارد درسـت اسـت کـه نمـی خـواهیم        publicizeنفر داریم تشکیالت علم شود و
ودمان را گول بزنیم ولی تا تشکیالتی ولو هر چه مختصر باشد در اکثـر شـهرها نداشـته باشـیم نمـی شـود افـراد را        خ

برنامه سمینار و دور هـم جمـع   . اسفند سفارش می کنم که آنها را که می شناسم اعالمیه بدهند29براي . جذب کرد
خواهند شرکت کننـد و خـودش و   اگر مینوشته که برزگر به نخشب و شاهینشدن هم صورت دیگري گرفته 

خـواهیم یـک یـا دو نفـر را دعـوت کنـیم       هـم مـی  میشـیگان  می آیند از )آقاي سیدین(رفیقش از ویسکانسین 
هم از شامپاین می آید دو کمالوندتواند اگر جلسه در شیکاگو باشد شرکت کند هم نامه نوشته و فقط میمولوي 

می آیند خودمان هم که هستیم حاال سر گاو در خمره گیر کرده که چطور به شیکاگو برویم پیتسبورگنفر هم از 
و تو چطور می توانی خودت را برسانی این است که منتظریم فوري جواب دهی که چه روزي می آیی و چطور می 

داده اند حاال نمی دانیم آیی چون تصمیم قطعی را باید درباره موقعش بگیریم برزگر و رفقایش هم پیشنهاد شیکاگو 
کلیولند بگذاریم که به شما و ما و پیتسبورگ و میشیگان نزدیک است یـا در شـیکاگو کـه بـه مولـوي و کمالونـد و       
برزگر نزدیک و از ما دور است من و امان و صباغ عقیده داریم در کلیولند باشد و به برزگر هم می نویسیم که چون 
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چنـین مولـوي و کمالونـد از    هـا و هم مارس آنها بیایند حاال ممکن است آن26تا 17در تعطیالت برزگر می گذاریم 
آمدن منصرف شوند و علی بماند و حوضش یعنی من و تو و امان و صباغ و دو نفر پیتسبورگ و میشـیگان و ممکـن   

سـت چـون   بفرsp.deliveryخالصه به محض رسیدن این نامه فوري نظر خودت را تلفـن کـن یـا    . است برزگر بیاید
اسفند قصد داریم جلسه و جشن نیمه سیاسی از تمام ایرانی ها درسـت کنـیم نظـر تـو     29براي . وقت خیلی کم است

دانم صادق به تمام موضوع ها وارد است؟ و چیست کاغذ برزگر و مولوي و صادق قطب زاده برایت می فرستم نمی
زگر به شاهین و نخشب نوشته ما هم حتماً باید آنهـا را  چون بررا هم در جبهه دعوت کنیم؟ ضمناً آیا صالح است او 

اگر هم صالح ) می دانم نمی آیند ولی اتمام حجت است(دعوت کنیم به نظر من شما از جانب ما از آنها دعوت کن 
بعـدازظهر بـا پـرواز    30/6راجع به عیال آقاي سید روز چهارشنبه سـاعت  . ا من خودم نامه برایشان بنویسمنمی دانی ت

عـازم  629United Airlineبعدازظهر بـا پـرواز شـماره    10می شود و ساعت آیدل و ایلدوارد 832S.A.Sماره ش
دانم خانم که روز دوشنبه در مریضخانه می خوابد شما می توانید فرودگاه بروید یا نه اگر نمی کلیولند می شود نمی

هـم از وضـع   شاپور رواسـانی . د یک نفر جلوش بـرود چون حتماً بایوري خبر بدهید تا فکر دیگري بکنم توانید ف
دانم منظورش از جبهه ملی ایران است یا به اصطالح اروپا ولی به طور یقـین ایـران   باختر اظهار نگرانی می کرد نمی

دیروز یک نامه به شاهین همراه بـا پـول بـاختر    . بوده استحزب ایرانعضو فعال است شاپور تشکیالتی است و 
نظـر قطعـی خـودت    -1:منتظرم کـه فـوراً  . ه هایم را جواب نمی دهد و من این دفعه از او گله کرده بودمفرستادم نام

امکان رفتن بـه  -3. راجع به صادق همه چیز بنویسم یا نه و آیا او را دعوت کنیم یا نه-2. راجع به جلسه اظهار دارید
بچـه هـا   . و سه تاي دیگر کی ها هسـتند ) مشروح(نتخب نتیجه کلی هیات م-4.فرودگاه و آمدن خانم را دارید یا نه

فخارزادهنامه به آقاي . همگی پس بفرست متشکرمرا نامه ها . سیدقربانت . می رسانند خانم سالم می رساندسالم
.شاید ما را لو داده. خبر ندارمچمران نوشتم جواب نیامده همچنین از کلرادودر 
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دانم علتش چیست شاید هم تقصـیر مـن باشـد    تو خبري ندارم نمیبسم اهللا تعالی       دکتر عزیزم مدتی است از
چندي قبل پیشـنهادي راجـع   .چون حوصله گله و گله گذاري را ندارم این است که از اول شروع می کنم به مطلب

انم موافقش بودي یا مخالف علت این که قبالً به تو نگفتم این بود که موضوع جالبی داسفند به شورا دادم نمی29به 
نامه داشتم ولی مثل اینکه دیگر از ما قطع امید کرده و نامه را هم شاید فقط شاپورنبود از سرنوشت آن خبر ندارم از 

. تر از ما اسـت آنها کارشان استخوانداره می شودور که نشان دادطبه عنوان اینکه جواب داده باشد نوشته بود ولی این
نویسم چون به علت گرفتاري بچه ها و افتادن جلسه ماه قبل ما به مسـافرت واشـنگتن و   گزارش رسمی را امشب می

مشکل بود جلسه تشکیل بدهیم و تازه بعد از جلسه باید نامه ها را مشترکاً نوشـت بنـا اسـت    تظاهرات پیتسبورگ
اسفند با کیک و تشکیالت داریم و فردا شبش 29اسفند ما یک پارتی به اسم 29بکنیم براي همین امشب این کار را 

نامه داشـتم خـوب مـی جنبـد و نامـه اي کـه بـراي روزنامـه         کمالوندست از یانگستون ادر I.S.Aهم جشن نوروز 
ا مـی خواسـته کـه او را    فرستاده بوده به پیوست برایت ارسال می دارم البته مـی توانسـت بهتـر بنویسـد ولـی کسـی ر      

اصالً خبر ندارم ولی آدرس صباغ را زیر می نویسم کوهیاراز . راهنمایی کند از شما و کمیته مالی خیلی گله داشت
:و این است

M. Sabbaghian, 117 E. Temberadole, Norman, Okla.

سیاسی خوبی دارند که به نظر مـن بـه درد   غیرISAو . دانشجو دارند70آنجا تقریباً . آماده است با او مکاتبه کنید
کردیم وضع آنجا خیلی خـراب اسـت و خطـر    آن آربراز میشیگان چه خبر؟ در سفري که ماه پیش به . نمی خورد

روز چهارشــنبه قــبلش بــه تمــامیراجــع بــه تظــاهرات آن جمعــه آقــاي . هــم از دســت بــرودI.S.Aایــن اســت کــه 
بکنند این طور که آذربایجانی می گفت ایرانی هاي آنجا مخالفت کـرده  تلفن کرده بود که تظاهرات آذربایجانی

بودند که تظاهرات براي چیست؟ خالصه عکس العمل بدي داشته و آذربایجانی از همه دلخور بوده البته نبایـد روي  
انتظـار  فکر نکنم بـا ایـن وضـع   . از همه شان به اصطالح سیاسی تر و بهتر استAn Arborاو حساب کرد ولی او در 
مایل از ما دور است ولی با او کوشش می کنیم 30رفته که سینسیناتی هم به ماپرتوي. موفقیتی در میشیگان بشود

از وضع ایران چه خبر مثل اینکه خیلی خراب اسـت و هـارپ و تـوپ هـاي قشـقایی و بـه رسـمیت        . در تماس باشیم
نظر من اگر کل تشکیالت جبهه در آمریکـا بـه جـاي ایـن     نشناختن آقاي دکتر فاطمی شاه را از قدرت نیانداخت به 

دالر پول اتوبوس دادیم که در یـک مـایلی   85ما از اهایو فقط .  کارها پولش را براي تهران بفرستد خیلی بهتر است
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تومان می شد می دانی چقدر کار انجـام  8000دالر یعنی 1000سفارت برف بخوریم حساب کن تمام خرج ها اقالً 
شما چرا این حقایق را تذکر نمی دهید فکر می کنی با وضع فعلی ما می توانیم حکومت را امروز و فـردا بـه   . می داد

غیر (حقیقت تلخ ما هنوز در ایران افراد مومن نداریم هنوز اجتماع ایران . دست بگیریم؟ به نظر من خیالی باطل است
فکر اساسی کردن که مخـالفتی نـداریم مـا کـه کـاري از      از ما وحشت دارند خالصه با) از معدودي دانشگاه رفته ها

ماه رمضان چگونه گذشت؟ نظرت راجع به تظـاهرات  . مان به شما در نیویورك استمدستمان ساخته نیست جز چش
گلی به . پیتسبورگ چه بود و از پیتسبورگ چه گزارش رسید؟ کمیته پیتسبورگ چه حق دارد امان را استیضاح کند

سیدقربانت . خانم را سالم برسان. الم می رساندخانم و به شما س

663

5/جدبابایی، جعفر: از

یزدي، ابراهیم: به

مارس14: تاریخ

امروز نامه ات را دریافت کردم کارت خیلی قشنگ بود ولی از کافور خبري نبود حتماً فردا می . دکتر جان سالم
بـا  . نامه فرم هاي دعوت و کارت تبریک ارسال می شـود ضمناً فقط یک شماره روزنامه هم بود به ضمیمه این. رسد

هـم  دکتـر فهیمـی  گفته بود براي او هم فرستادم براي نخشبمعتقد نیستم چون مجید تهرانیانوجود اینکه به 
جـالل  است تو اگر به دکتر فهیمی بنویسی خوب می شود براي جبهه ملی اهایوفرستادم روي پاکت ها به اسم 

ولی فکر نمی کـنم  صادق و اردالن و مشایخیچنین براي هم فرستاده ام همو لباسچیفخارزاده و چمران
پـروین و مـافی و دکتـر خـداداد     چنین بـراي نفرستادم چون می گفت نمی آیم همراشاهینبیاید اردالن

هـم بـه عنـوان    انشایگنفرستاده ام براي اینکه بیشتر جنبه تشکیالتی بگیرد به شما نوشته ام که به کمیته بدهید بـراي  
چـون مرتـب بـا    . فعالً با خانم هستیم فقط روزها حوصله اش سر می رود چون من مدرسه می روم. یس فرستاده امئر

با اجازه تبریکات صمیمانه خود را به مناسبت عید نوروز و ملی شدن . تلفن صحبت کرده ایم مطلب ذکر نشده نمانده
سید قربانت .کنم منتظر مالقات شما هستم خانم غایبانه سالم داردنفت به حضور شما و خانم و بچه ها عرض می 
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مدها نـاراحتم چـون حـس مـی کـنم      ابه نام خدا      دکتر عزیز مدتی است از شما بی خبـرم و خیلـی هـم از پیشـ    
ناقص و افراد نامتنـاجس  دلخوشی که از وجود شورا داشتم با ترکیب . زحمات و فعالیت ها و پول ها به هدر می رود

اگـر یـادت باشـد در موریسـتون مـا قـرار       . و نمی دانم عاقبت کار چه می شـود . مدهاي اخیر کامالً از بین رفتهو پیشا
دانم آن تصمیم چه شد و آیا اکنـون  را دنبال کنیم و با اینها هم کجدار مریز بکنیم نمیگذاشتیم که ما کار خودمان

مـن تـا   . نفري بـوده 4شما چه نقشی را ایفا می کنید بی اطالعی من و امان و صباغ از جریانات برخالف تصمیم قبلی 
ا باز دلسرد شده اید اگر بنا باشد شما چنین متوجه شدم و شمبا شما به جریانات پی بردم و هماندازه اي از پشت تلفن

مگـر  . مد بسپاریم که مسلماً اوضاع بدتر مـی شـود  اکنار بروید و ما هم کنار برویم پس باید جریانات را به دست پیش
تماس نگرفتید که تلگراف کنند وقتی من به آنها نوشتم در جوابم گفتند که با تشکیل شـورا آنهـا   ایلی نیوزشما با 

ور شورا تلگراف می کنند و هیات اجرائیه هم که هم چـه دسـتوري بـه آنهـا نـداد در نتیجـه آنهـا هـم         فقط طبق دست
I.S.Aاز طرف . تلگراف نکردند ولی ما کار خودمان را می کنیم تلگراف کردیم که کپی آن را براي شما می فرستم

نیامـده پـول بـاختر    باختر امـروز یم ولی نشریات و اعالمیه هایشان مرتب آمد و ما هم آنها را تکثیر و منتشر می کن
این وضع به نظـر  اخالصه دکتر جان ب. می فرستمدکتر شایگانهم که برایشان نفرستادیم و حاال از طریق را امروز 

بـا ول کـردن مـن صددرصـد مخـالفم      . دهیم یا باید در روشمان تجدید نظر کنیم یا ول کنیممن ما کاري انجام نمی
است که خودمان را بیشتر بهم نزدیک تر کرده و تصمیم قطعی بگیریم من بیش از این چیزي حاال یک حساب دیگر 

لطفاً جریان معرفی امان براي شورایعالی و موافقت و مخالفت هایی که روي آن شد یا براي من یا . به نظرم نمی رسد
سیدربانت ق. گلی سالم می رساند. خانم را سالم برسانید. امان بنویسید

665
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7/جدبابایی، جعفر: از

یزدي، ابراهیم: به

آوریل ـ دوشنبه29: تاریخ

دکتر عزیزم از خدا می خواهم که حال شما و خانم و بچه ها خوش باشد ما هم بحمداهللا سالمتیم و به دعـاگویی  
د مشغولیم این روزها سخت گرفتار ناراحتی گلی هستیم که حالش خوب نیست و مرتب حالت شخص حامله را دار

ولی دکتر هنوز مطمئن نیست که آبستن باشد هر هفته دکتر می رود و تمام روزها ناراحت است خالصه بنا است اگر 
دالر الزم دارد البتـه بـا دکتـر قـرار     150تمام هفته دیگر حالش خوب نشد او را به کلینیک ببریم و ورود به کلینیک 

P.H.Dما به ایران برویم چون انشاءاهللا بنـا اسـت کـار    64اخر دیگر اینکه ممکن است تا او. گذاشته ایم قسطی بدهیم

اما راجع به . اوایل پاییز تمام شود و شرکت نفت هم اصرار دارد بالفاصله ایران بروم فعالً وضع معلوم نیست چه شود
اینکـه دیـر   دانم دو تلفن که هر کدام دو دالرند براي جواب قبول داري یا نه به هر حـال علـت   نمی. جواب نامه ات

ا او نظرش مفصل با امان صحبت شد ابتد. خواستم با نظر امان و مشترکاً نامه بنویسمجواب می دهم این است که می
طـور بخواهـد اجـرا شـود     م و حق هم داشت چون اگر چیـزي این گانه اي بود که در تلفن بهت گفتراجع به افکار بچ

منتها امان ناراحت است که چرا فقط بـه او  . از آن فکر منصرف کردحتماً از این نوع باید باشد بعد توضیح شما ما را
البته من از نظر شخص خودم مهم نمی دانم که در جریـان باشـم یـا نباشـم     . گفته اید باید پول داد و در جریان نیست

وع دیگـر  موض. قرار بگیرد) اگر محرم هستیم(ولی معتقدم موضوعی به این مهمی باید مورد بحث و تجزیه و تحلیل 
اینکه صرف نظر از این موضوع ها االن وضع مادي من خیلی خراب است به خصوص با مریضی گلی مـن برنامـه ام   

خواستی و داشتم تقدیم می کردم ولی مثل این بود که بعد از گرفتن دکترا کمی کار کنم و البته آن وقت هر چه می
ست که می توانیم به خودمان فشار بیاوریم و حـدوداً مـاهی   اینکه کار کردن هم پا در هوا است ولی قدر مسلم این ا

. کـردي از کجـا داشـته باشـم    دانم روي چه اصل تقاضاي این مبلغ را کرده بودي و فکر میدالر بدهیم من نمی10
چون من با شما دیگر رودربایستی نداشتم صریحاً جریان مادي خودم را عرض کردم البته نکند که دلسرد بشوید شما 

ري را که در پیش دارید با تمام قوا ادامه بدهید من تا آنجا کـه بـرایم امکـان داشـته باشـد کمـک مـی کـنم اگـر          کا
ولـی مـن کسـی را نـدارم کـه      . موضوع کمی آفتابی تر شود شاید آن وقت بشود افراد دیگر را هم کم کم ملی کرد
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لند و محصل و بدون دانستن اینکه براي چـه  چشم و گوش بسته اطالعت کند و پول بدهد چون اکثراً در اینجا بی پو
دهم و هیچ پریروز امان اینجا بود و مفصالً صحبت شد من هم حق به شما و هم به امان و خودم می. است نمی دهند

آوریل که قـبالً بـراي   13از جریانات شورا مفصل بنویس امروز گزارش تظاهرات . طرف را نمی توانم سرزنش کنم
I.S.Aمی فرستم علت اینکه دیر شد می خواستم ما خودمان آن را آنـالیز کنـیم و بعـد از نتیجـه گیـري      فرستاده شده

حسـن صـدر  که بـراي  شرکت انتشارکتاب هاي . را سالم برسانیدنخشب و مصطفی خان. براي شما بفرستم
بدهکاري من به شرکت انتشار چـون نـاچیز   . اگر کتاب تازه دیگر است بفرستید. درخواست شده بود چرا نفرستادي

خانم را از قول من و گلی سالم . خواهید بگودالر می85/1اگر هم حاال. دالر شد با پولش می فرستم5تی است وق
سیدقربانت . نور چشمان دیده بوسم. برسانید

666

8/ایی، جعفرجدباب: از

یزدي، ابراهیم: به

ژوئن22: تاریخ

دکتر عزیزم نامه ات امروز صبح رسید اگر چه من نامه هاي دیگري بدهکارم ولی مطالب نامه ات جـواب فـوري   
قبل از هر چیز اول نامه ات را . و مطالب را فهرست وار جواب می دهم. الزم داشت این است که بالفاصله می نویسم

نفـري یـک   10راجـع بـه انتخابـات اینجـا خوشـبختانه یـا بدبختانـه کمیتـه         -1. و بعد جواب می نویسمپاره کرده ام
کمپلکس عجیبی افراد مومن عمیق داریم افراد بی خیال و پرمدعا یکی دو تا داریـم انقالبـی داریـم و هـر عـدد کـه       

نفر انتخاب کردیم و بعد 5ما اول را مسئول کمیته کند ولی حائريانتخابات این دفعه کسی قصد نداشت . بخواهی
موقع انتخاب مجدد و درجه دوم من کار داشتم و بدون رأي گرفتن هـر کـس هـر    !! قرار شد پست ها را تقسیم کنیم

را براي خودش انتخاب هم که به هیچ وجه قابل اطمینان و عمیق نیست این شغلحائريچه خواسته گرفته و جناب 
به هر حال موضوع مهم نیسـت خـود   . حبت کردیم گفتند تقصیر تو بود که آنجا نبوديکرده وقتی با دو نفر دیگر ص

بشوم ایشان که فکـر مـی کردنـد بـا رابـط      زنند ولی اگر من علمدار بهم زدن مش بهبچه ها می خواهند اگر بشود به
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بایـد انتخـاب کـرد    شدن مهم می شوند مرا متهم به خرابکاري می کند این است که عملی ترین راه را فکر می کـنم  
و کمیته تشکیالت می توانـد اعتـراض کنـد یـا     ) با اساسنامه منطبق استاگر(چون انتخابات دو مرحله اي نباید باشد 

چـون خـودش اصـولی اسـت ولـی      . حاضر است علمدار تجدید شود) رازانی(اینکه بگذاریم یکی دیگر از بچه ها 
ن از هر لحاظ تحت کنترل است فعالً یک هفته اسـت معلـوم   در هر صورت نگرانی نیست چو. دنبال اسم نمی گردد

خالصه آن را مطابق میـل  ) با پروین فامیل است(نیست کجا رفته، چون بدبین هستیم گفتیم شاید پهلوي پروین آمده 
خیلی تعجب می کنم که دیگر شما چطور درباره من قضاوت غلط می کنید که چون ایران می -2. درست می کنیم

به عمق مبارزه پـی بـرده   ) به نظر خودم پفیوزي نمی خواهم بکنم(وم خودم را کنار می کشم اوالً چون من خواهم بر
ام از میدان به در برو نیستم حتی اگر نتوانم ایران هم بروم آن وقت چنین حدسی از طرف کسی مثـل شـما ناراحـت    

یز کار دکتراي خود را تمام می کنم ولی به علت معلوم نیست اگر چه من تا پایبه هر حال ایران رفتن ما. کننده است
بی پولی  مدتی می خواهم اینجا کار کنم اما شرکت موافق نیست و می خواهد برگرداند فعالً مشـغول دعـوا مرافعـه    
هستیم البته آنها می گویند کرایه گلی را نمی دهند من هم گفته ام تا کرایه او را ندهید نمی آیم تا ببینم چطـور مـی   

فعالً که حتماً باید تا دسامبر که وضع حمل گلی است حتماً بمانیم اگر رفتنی باشم اوایل فوریه اسـت راجـع بـه    شود
اسباب اگر کرایه گلی را بدهند ممکن است مقداري زیادي اسباب برایمان ببرند که می تـوانیم اثاثیـه شـما را ببـریم     

به هر حال در صـورتی کـه شـرکت    ) کیلو زمینی10معادل (کیلو هوایی اضافه بار حق داریم 30اگر ندهند که فقط 
راجـع بـه   -3. علـی نـور مـی شـود    اضافه بار زیاد بدهد با کمال میل حاضریم و اگر سوران خانم و بچه ها بیایند نور

مطالب نهضت ـ برادر جان آمدي نارو بزنید کی من به شما راجع به تقاضایت جواب رد دادیم من براي آن خاطر دو 
که (ه تلفن کردم و گفتم که آن مبلغی که شما معین کرده بودید به علت آبستنی گلی و خرج بیمارستان و دکتر دفع

هـر چقـدر   ) بعـد از سـپتامبر  (توانم فعالً بدهم البته اگر کاري پیدا کردم نمی) فعالً توي آن گیریم که از کجا بدهیم
چـون مـن بـا در جـا زدن     . ی پردازم چه معتقد باشم چه نباشمبخواهید با در نظر گرفتن امکانات مادي با کمال میل م

15تـا  10مخالفم که جنبشی را براي نهضت با سر و جان می خرم حاال هم می توانم از بعضی خرج ها بزنم و مـاهی  
دالر بدهم با امان مفصل صحبت کردم ایشان معتقدند که شـما جریـان را بـرایش ننوشـته اي نـامحرم اسـت و کمـی        

راجع به جریانات آمریکا وضـع  -4. خوب نمی شود او را سرزنش کرد طرز تفکرش چنین استشده بودند،دلخور 
من در اوایل براي اجتماع شلم شورواي ما که شخصیت پرستی در آن رایج. خراب است باید فکر عاجلی کردواقعاً
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رد کرده و االن دیگر زیاد به آن معتقد نیستم پیغمبر هماز امام و. مزاده اي بودم که درست شده بوداست معتقد به اما
ولی در عین حال یک موضوع را نباید فراموش کرد که اگر ما سنت را بشکنیم در تهران تو و نخشـب و مـن را مـی    

را تکفیـر مـی کننـد،   بت شکسته را؟ گر فلک این است و این روزگار بت شکسته را انتخاب کـرده و مـا  خواهند یا
به نظر من تمام  این مطالب باید در کنگره مطرح شود و . و سایرین ترجیح می دهندشاپوررا بر قشقاییچنانکه هم

از افراد متشکل و تشکیالتی ) نفر9(آنجا تصمیم گرفته شود حاال دیگر به این نتیجه می رسیم که باید شوراي مرکز 
انشـاءاهللا موقـع   . ا را مختل کنند خـارج شـود  باشند و هیات اجرائیه هم باید از صورت فعلی که دو نفر بخواهند کاره

ما اینست که دسته خودمان هم تق و لق است آن عیب کار. کنگره یک یا دو روز قبل با هم مفصل صحبت می کنیم
است که گرفتار است پس علـی مـی   دکتر پورفراست که غیر از احساسات چیز دیگري ندارد آن هم که صادق

پسر خـوبی اسـت و از او بـه خـوبی مـی شـود اسـتفاده کـرد راجـع بـه کنگـره            احمديبه نظر من . ماند و حوضش
اوت نمـی  15افراد فعال و مطمئن نیستند و با ما موافقند عیب کار این است که آنها زودتـر از  کمالوند و بهادري

سـت بگیـریم   کذالک پس ما مـی تـوانیم نـبض کنگـره را در د    حسیبیهم که از خود ما است برزگرتوانند بیایند 
حسیبی هم ) بیشتر کمالوند(بهترین راه این است که نخشب با برزگر تماس بگیرد من هم کمالوند و بهادري را دارم 

مدت ها است خبر ندارم تقصیر من بوده که جواب شاهپوراز . اصولی و منطقی است از همین حاال باید مشغول شد
در کنگره بیاید از نیویورك؟ و تکلیـف  حسین احمديآیا می شود .نامه اش را نداده ام شاید فردا نامه اي نوشتم

. خالصه هر چه زودتر منتظر آیین نامه کنگـره هسـتیم  نیویورك که سازمان ندارد چیست؟ هر کس یک رأي دارد؟ 
موضوع فعالً مطالبم ته زده و بقیه . سوران خانم را از قول من و گلی سالم برسانید.نخشب و مصطفی را سالم برسانید

ها را می گذارم براي موضع مالقات فقط جواب نامه را زود بده که چهار چشـمی مواظـب جریانـات باشـیم و کـاله      
راسـتی اسـم شـما را بـه عنـوان      -قربانت سید. از نخشب از قول من گله کنید جواب نامه ام را نـداده . سرمان نرود

.ه ام که دو سال است مرا می شناسیدمعرف خودم براي چند کمپانی که تقاضاي کار کرده ام نوشت
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یزدي، ابراهیم: به
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جوالي17: تاریخ

بسمه اهللا تعالی                دکتر عزیزم اوالً از قول من و گلی از خانم معذرت بخواهیـد کـه نتوانسـتیم بـه واسـطه      
. دالر را برایت بفرستم و اما ثالثـاً 20ثانیاً اجازه بده . برنامه متراکمی که شما درست کرده بودید خدمت ایشان برسیم

نامـه داشـتم   کوهیاردیگر اینکه مـن از  . باالخره تکلیف قطعنامه چه شد به چه صورت درآمد و کی منتشر می شود
یـان را  ه او جرانشاءاهللا که تا حاال بـ . جوالي بود و از تشکیل و نتیجه کنگره اظهار بی اطالعی می کرد13که تاریخ 

اساسنامه . طور که کوهیار نوشته بود زمینه براي تشکیل کمیته محلی فراهم است فقط منتظر دستورنداین. خبر داده اید
ضمناً بدون رودربایستی آیا شخصاً از نتیجه کنگره راضـی بـودي یـا نـه نظـر      . مصوبه کنگره بنا است چاپ شود یا نه

موضوعی که می خواستم عرض کـنم  . کار کمیته نیویورك شده ایدانشاءاهللا که تاکنون دست به. کلی شما چیست
این است که اگر یادت باشد در بوستون صحبت می کردیم شما هم با مارك توده اي زدن به افرادي که به نظر مـن  

مـارك  I.S.Aخواهند مبارزه حاد و انقالبی باشد مخالف بودید حـاال چطـور شـد کـه بـه حضـرات در کنگـره و        می
من با طرز فکر آنان کـه  . به نظر من بهترین استفاده را می شود از وجود آنها کرد و آنها را مطابق میل درآوردزدید؟ 

د مخالفم به هر فردي که با ما هم عقیـده اسـت مـادام کـه بـه خـالف       نمثل جن و بسم اهللا از حتی کلمه توده می ترس
را که پاك آنها را کنار گذاشتیم تایید می کنم شایگاندکتر مصالح کار نکرده قابل احترام و اطمینان است و نظر 

نامه داشتم آیا باید کدام یک از جبهه هاي ملی اروپا را قبول شاپور تازگی از . اما مواظب باش به خودم مارك نزنید
ایـن  شاپور از نظر من که او را خوب می شناسم حزب ایرانی معتقد و مومن به اصول فلسفی و سوسیالیسم و بـا  . کرد

روي هـم رفتـه مطمـئن    . دین و این جور حرف ها به شدت مخالف است و به نظر من این تنها نقطه ضـعف او اسـت  
خلیـل  -1: ترین فرد ممکنه است خودش درباره اظهار عقیده اي که دیگران درباره اش کرده انـد چنـین نوشـته بـود    

باختر امروز می گوید -3. ل ملکی الهام می گیردتوده اي ها می گویند از خلی-2. ملکی ها می گویند توده اي است
دولتـی هـا مـی گوینـد بـی وطـن       -5. تهرانی ها مـی گوینـد متمـرد اسـت    -4. عامل چشم و گوش بسته تهران است

ییـد  أولی خودش با محافظه کاري و علم کردن قانون اساسی و ت. دانم چکاره هستمخودش می گوید نمی-6.است
ا چه می گویید؟ دیگر اینکه اگر شما آقاي تمامی کـه در میشـیگان اسـت و نظـر آخـر      حاال شم. رژیم مخالف است

ــ برنامـه   آخرین سوال. کمیته میشیگان را تشکیل بدهیمشورا است می شناسی بگو با ما تماس بگیرد شاید توانستیم
کار شورا و هیات اجرائیه چیست و آیا چه کسی رابط کمیته ها است و چه کسی باید صورت جلسات شورا را براي 
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منتظر ورود نـوزاد جدیـد کـه پسـر     . اعضاء خارج در مرکز ارسال دارد از قول من و گلی خدمت خانم سالم برسانید
: به این قرار استآدرس منزل ما عوض شده جدیدش . سیدقربانت . است هستیم
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بسم اهللا تعالی         دکتر عزیزم از اینکه جواب نامه ات را دیر دادم معذرت مـی خـواهم علـت گرفتـاري سـقط      
ساعت رانندگی بود البته هنـوز  24نوزاد جدیدي بود که براي خانم پیش آمد و در اثر مسافرت طوالنی نیویورك و 

د فداي نهضت ملی ایران حالش حاال خوب است ماهه باش3درصد بنا بود بچه 80حتمی نیست ولی دکتر می گفت 
در شرایطی که شما دارید من بـه هـیچ   اوالً. ننوشتن نامه بودهمی کنم دلیل قانع کننده اي براي و نگرانی نیست فکر 

و گزارش و مقـداري  ) 7(فرم هاي پرسش ثانیاً وجه از شما پول نمی خواهم و حرفش را نزنید که ناراحت می شوم 
دالر براي کمیته مالی بابـت شـهریه و   21براي کمیته تشکیالت و ) غیر از افراد شناخته شده(ا و اهایو آدرس اکالهم
چرا قطعنامه را نفرستاده اید علت تاخیر چیست مرتب بچه ها ثالثاً نفر ارسال شد تا حاال رسیده است 7حق ورود هر 

روپا نامه نوشتم جواب دادند که خـودش نمـی توانـد    راجع به کنگره اشایگانبه حاال مطلب خودمان ـ . می نویسند
برود و پیام می فرستد منتظر به وجود آمدن وحدت ظاهري است و معتقد است کسی که مورد محبت دوستان نیست 

با فاطمی ها هـم بـه نظـر مـن بایـد کـاري کـرد کـه         . روي هم رفته طرفدار کنگره اروپا بود.  نباید کنار گذاشته شود
خورد باید با آنها کنار آمد اگر خداي نکرده رام نمـی شـوند   نشود تا آنجا که به تشکیالت لطمه نمیاختالف ایجاد 

. از مجله چه خبر اگر تشکیل شود آیا شما نظارت کامل داریـد یـا نـه   . باید سیاست قبلی را ادامه داد تا آنها نرم شوند
بـوده اینجـا   LEGZINGTON KYکـه یـک سـال در    ایرانـی dکمیته نیویورك تشکیل شود یا نه ضمناً یکی از دکترها

اسـت در  دکتـر ریـاحی   آمده خیلی اظهار عالقه می کند از شوهر خـواهر بپـرس ببـین چـه کـاره اسـت اسـمش        
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University Hospt.معرفـی  شـاهین دانشکده پزشکی تهران است یک دکتـر دیگـر را   1960فارغ التحصیل . بوده
من از هیچ خبر نداشته ام در تهران رسماً فعالیـت نمـی کـرده ام اینجـا     کرده من دیشب با او صحبت کردم می گفت

را دیدم و به فاطمی نوشتم و پول دادم که ایران نامه بفرستد و او کارتی بـرایش فرسـتاده کـه بـه کمیتـه      ایران نامه
امشـب او را منـزل   دانیم چند مرده حالج اسـت  اهایو گفته شده با او تماس بگیرند کارتی هم براي من فرستاده نمی

است خودش می گفت باید راجع بـه او دقـت   دکتر فرهنگ بختیارمهمان کرده ام تا ببینم چه کاره است اسمش 
دالر بودجـه نشـریات داریـم کـه     8دالر می دهیم به اضافه ماهی 16تا 15راجع به کمک مالی ما تقریباً ماهی . کنیم

در اروپـا  قشقایی هـا  دانم آنها که با را چه کردید نمیباختر امروزه باالخر. اگر برسد آنها را می توانیم بفرستیم
اختالف دارند کی ها هستند به نظر من در شرایط فعلی از پول آنها خوب می شود استفاده کرد وسیله دکتر شـایگان  

چیسـت  آنها را می شود وارد کرد نظرت چیست؟ راستی عکس العمل تهران و جبهه آزادي در مـورد دولـت فعلـی    
دوسـتی کـه بـراي مـا     . اگر می رسد براي ما هم بفرسـت دهند آیا نشریات از تهران براي شما می رسد؟چرا دم نمی

اخبار جبهه می فرستاد مدتی است خبر نداده شاید در زندان باشد یا نامه هاي ما به او نمی رسـد از ایـران بـی خبـریم     
مایلی نیویورك بود و بـراي  60که در کمالوند چرا جواب نامه تماس دارید؟شاپورآیا هنوز با . خبر تازه بفرست

. حاال که گذشته و شاید یک ماه دیگر برگردد. کنگره آماده بود و آدرس جدیدش را براي شما فرستاده بود ندادید
چطور شدند دکترهاي بوستن پروین و اردالنخبر دارید؟ کوهیار و بهادري و تمامیبه جاي خودش آیا از 

طور است من کـه  چتمامی . ر می کنند می دانی آنها خیلی فهمیده اند شاید بشود از آنها به خوبی استفاده کردچکا
ضمناً گزارش رسمی و قطعنامه سی ام تیر را قبالً براي شایگان فرستاده بودیم شاید او به شما نداده . او را نمی شناسم

از قول من خدمت خانم . باشد آیا می شود او را پیدا کردهنوز در نیویوركتختی قهرمان ملیدیگر اینکه گویا 
نوزاد جدید پسر است از حاال به فکر اسم باش خانم سالم می رساند صباغ سـالم دارد منتظـر نامـه ات    . سالم برسانید

سید قربانت . هستیم
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ـ سه شنبه61آگوست 29: تاریخ

امیدوارم با خانم و بچه ها حالت خوب و دماغت چاق باشد قبل از هر . الرحمن الرحیم    دکتر جان سالمبسم اهللا
برنامـه  . چیز قول بده که جواب این نامه را فوري بفرستی چون مهم ترین موضوع هم براي من و تو و نهضـت اسـت  

سابقه وعد مقرر عده زیادي که براي همه بیپذیرایی از آقاي دکتر به نحو رضایت بخش و آبرومندي اجرا شد در م
نفر 54نفر از بچه ها را از میشیگان دعوت کرده بودیم و خالصه جمعاً 10. ارج از پیش بینی بود آمده بودندبود و خ

سخنرانی هاي دکتر بسیار مستدل و جامع و جالب و مهیج بود و همه را . بودیم که براي کلیولند کامالً بی سابقه بوده
و مـن هنـوز از   . بعد از سخنرانی جریاناتی که ذیالً می گویم اتفاق افتاد که همه ما را گیج کـرد . ت تاثیر قرار دادتح

بـه  ) مقروري(عظم از جریان انتخاب شدن آقازاده خوش اخالق تیمسار م. و آن از این قرار بود. ضربه آن گیج هستم
شناسایی ما بود قبالً برایت نوشـته بـودم همـان طـور کـه تـو و       اوهایو که در اثر سوءتفاهم و عدم ریاست دانشجویان

تا اینکه هفتـه قبـل اینجـا    . ولی از موضوع آمدن دکتر هم اطالعی نداشت. شاهین هم گفتی بهش اعتماد نمی کردیم
مـن بـه فـاطمی گفـتم کـه بـراي مـن هـم         که تو چرا باختر به من نمی دهـی  آمد در حدود یک ماه قبل به من گفت

و فاطمی گفته از سید بگیر چون ما براي او مقدار زیادي می فرستیم روي این حساب که شاید یـک دسـتی   بفرستید
و نامه اي از فاطمی به مـن نشـان داد کـه فـاطمی بهـش نوشـته بـود بـراي         . هم بوده ما به او دو شماره باختر فروختیم

به اوهایو می آیم و از منزل ) فاطمی(د که خودم سپتامبر عده اي را به نیویورك بفرستید و حتی نوشته بو5تظاهرات 
ما هم به حساب خود به فاطمی تلفن زد با این حساب ما جریان آمدن دکتر را هم بهش گفتیم و قـول کمـک مـادي    

تا اینکه روز شنبه که دکتر می آمد ما دست جمعی به فرودگاه رفتیم و چـون انتظـار بچـه هـاي میشـیگان را      . هم داد
خطـاب بـه رفقـاي    (و نامـه اي بـه در چسـبانیدیم    ) بسته بود ولی بـا هـل بـاز مـی شـد     (زل را باز گذاشته داشتیم در من

برگشـتیم  5فرودگـاه رفتـیم وقتـی سـاعت     بـه  2ساعت گردیم، بر می5که در باز است بنشینید ما ساعت ) میشیگان
در اطاق نشسته . شه از آنها پرهیز می کردیمدیدیم که آقا با دو نفر از بچه هایی که کمال ظن را به آنها داشتیم و همی

نفر شروع کرد به من حمله کردن که چرا مرا در جریانات نمـی گذاریـد   15تقریباً ياند پس از سالم علیک در جلو
و کاخ سفید واشنگتن سینه می U.Nمی کنم و جلو ءکنید من چنین و چنان می کنم نامه امضاچرا به من اعتماد نمی

و آن دو . دهید چرا از مینوسوتا که اعالمیه می فرستند به من نمی دهیدیل کمیته جبهه ملی را خبر نمیزنم چرا تشک
شان گفت به سفارت خبر داده اید و جبهه ملی تشکیل تاي دیگر با تعجب پرسیدند از جبهه ملی خبر نداریم و یکی
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آقـازاده  61دنبال کار و اختصاص دادن ماشین خالصه جلسه بحث و مجادله کمی باال گرفت که با رفتن من !! دادید
خاتمه یافت در ضمن سخنرانی دکتر دو نفر نامبرده و یکی دیگر مرتباً با هم نجوا می کردند و مـا  دکتر شایگان به 

مواظب بودیم پس از آمدن خبرنگار و عکاس روزنامه و مصاحبه با دکتر جلسه بحث راجع به جبهه با حضور دکتر با 
بـاالخره   . نفر اصالً ما را ول نکردند4ادامه داشت بعد براي شام رفتیم این 11آغاز شد و تا ساعت شبنخسخنرانی 

روي میزش رفت و دید ماشین تحریر انگلیسی تغییر وضعیت صباغشب . دکتر به هتل رفت و ما هم به خانه برگشتیم
داده و نامه اي که دکتر به وسیله صباغ به کمیته جبهه راجع به قبول سخنرانی نوشته بود گم شده این موضـوع باعـث   

آقـاي رضـا تیمـوري   ناراحتی ما شد و گفتیم شاید اشتباه می کند تا اینکه فردا صبح یکی از آن دو نفر بـه اسـم   
ذیالً حـرف هـاي ایشـان را    . بدر دنبال من و دکتر می گردد باالخره مرا در منزل پیدا کرد و گفت کار فوري دارمرد

نقل می کنم یک نفر در بین شما هست که به شما خیانت می کند و با توضیحات حالی کرد که منظـورش مغـروري   
در غیبـت شـما منزلتـان    )ر بازرگـان شـکو (و من و یک نفر دیگر ) مغروري(است و گفت که دیروز این شخص 

نشـانی  (آمدیم و مغروري شروع کرد کشو میزها را گشتن و در حضور من از میز تو و صـباغ نامـه هـایی برداشـت و     
روزنامـه بـاختر   -2نامه دکتر شایگان، -1. و می گفت که من نتوانستم مانعش شوم و این مدارك را برده) کامل داد

دانم منظورش چه بـود کـه ایـن را هـم جـزء لیسـت       ر حالی که ما اصالً مردم نداشتیم نمید(روزنامه مردم -3امروز
اعالمیه هاي -5) که در باالي نامه به نام خدا نوشته شده(نامه اي شخصی به اسم دکتر ابراهیم یزدي به تو -4)آورده

ز فداکاري و اعتماد خودش صحبت کـرد و  ضمناً ا. دو نامه که رفقاي من از ایران به من نوشته بودند-6مینیاپولیس،
موریت داده بود که کاري کنم این جلسه تشکیل نشود و گفته بود بـه بچـه   أگفت مغروري از چند روز پیش به من م

و حتی به من می گفـت کـه   . هاي کلیولند بگویم که شرکت نکنند و من خر شدم و به چند نفر گفتم که همه آمدند
ولی سخنان آقاي دکتر شایگان مرا تحت نفع شاه بدهم و فحش به جبهه ملی شعار به دکتر شایگانضمن سخنرانی 

خالصه به این مقدمات تقاضا می کـرد کـه مـا بـه او اجـازه      . مدتاثیر قرار داد و از کار خودم پشیمان شدم و شعار ندا
خـود را از دسـت مـی دادم و    دهیم همکاري کند با وجود اینکه موقع نام بردن نامه هاي مسروقه من هر لحظه کنترل 

نزدیک بود خرد شوم خودم را گرفتم و گفتم که اوالً نامه ها هیچ گونه ارزشی ندارند و ما نگران نیسـتیم و روزنامـه   
خواستیم او را از خانه بیـرون  خالصه روشن کردم معهذا هر چه می. ست و ما حزب و دسته اي هم نداریمهم آزاد ا

مان از منزل بیرون آمدیم و مذاکراتمان را راجع به این موضـوع در  نفر اصلی4بهانه تز من چاراً بهکنیم نمی رفت و نا
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دیروز یکی از ایرانیان کـه بـه   3ساعت . در این ضمن جریان دیگري هم اتفاق افتاد. خیابان و در ماشین دنبال کردیم
به مـن تلفـن کـرد کـه     ) انیمحمد پورزنج(نظر ما کمی مشکوك است و شب قبل نطق دکتر را گوش کرده بود 

و من گفتم بگو به خود من تلفن . نامی از نیویورك آمده و با دکتر شایگان کار فوري داردعباس خواجويآقاي 
. دکتر را که خواب بود بیدار کردم و جریان را گفتم خیلی ناراحت شد و گفت بگو هر چه زودتر تلفـن کنـد  . بکند

من یک دانشجو ) (با صداي خیلی خشن. (می شناخت به من تلفن زد و گفتبعد آقاي خواجوي که دکتر هم او را ن
ایرانی هستم از نیویورك آمده ام در روزنامه خواندم آقاي دکتر شایگان اینجا هستند کار فـوري و مهمـی بـا ایشـان     

تلفن هتل گفتم دکتر خواب است گفت بیدارش نکن من بعد تلفن می زنم ولی من گفتم حتماً تلفن کن نمره ) دارم
و خودم با ناراحتی خیال به اتفاق یکی دیگر از بچه ها با عجلـه پـیش دکتـر رفتـیم گفـت هنـوز تلفـن        . دکتر را دادم

بود دکتر قریبنکرده او هم کمی ناراحت شد خالصه آقاي خواجوي اصالً تلفن نکرد که نکرد شب دکتر مهمان 
ه رسیدیم که این تلفن و این شخص نامعلوم با جریان روز قبل و ما هم آنجا رفتیم با مشورت دسته جمعی به این نتیج

چون روزنامه مصاحبه تند دکتـر را چـاپ کـرده بـود و عـده زیـادي بـا عالقـه اشـکاالت و          . و سفارت بی ربط نبوده
جریان خیلی پرشور و هیجان بوده و سفارت و مغروري را . شنیدندسواالت خود را می پرسیدند و راضی جواب می

جریان را بالفاصله از سیر تا پیاز به دکتر گفتیم از مفقود شدن نامه . رده و این قمر در عقرب را راه انداخته اندگیج ک
و امـروز صـبح بـا خوشـحالی و تمجیـد از فعالیـت مـا بـه         . ها نگران شد و ما را سرزنش کـرد کـه دقـت نکـرده ایـم     

ولی هنوز من و . من بهتر دیدم فوري به شما خبر دهماین عین جریان به طور مفصل بوده و. پرواز کردمینیاپولیس
البته ما از خودمان نمی ترسیم چون فکر کنم به روحیه من آشنا باشید زیاد هم از ماندن . صباغ به شدت نگران هستیم

چنـین نامـه  نامه شما و سایر نامه هاسـت و هم اینجا دلخوش نیستم ولی ناراحتیمان یکی در اثر از دست رفتن آخرین
دانیم ولی مبارزه را فعالً هر چه شدیدتر ادامه می دهیم و فعالً تکلیفمان را نمی. هاي ایران و نامه دکتر شایگان است

نظر کلی خـود را در مـورد سـرقت    -1از شما می خواهم که فوراً . که در اثر این موضوع احساس ضعف در ما نکند
دارد و نامه خصوصـی شـما راجـع بـه آن موضـوع چـه عکـس        نامه ها و پیش بینی اینکه چه می شود و چه خطراتی

به بچه ها خبر بدهید که مغروري پلـیس زیـرك و تـام    -2. العملی روي سایر بچه هاي نیویورك می گذارد بنویسید
تکلیـف  -3. االختیار سفارت است و در واشنگتن و نیویورك یا به حسابش برسند یا اینکه قطـع تمـاس بـا او بکننـد    

I.S.Aنکه مغروري رئیس است و پول هاي و ایI.S.A)32دالر خود مـن پـیش او   65چنین آن و هم) دالر40ر از دال



دفتر دوم ـ نامه ها 

1171

با نخشب راجع به جریان سخنرانی و بحث و نظرش راجع به من -4. است چه می شود و چه باید بکنم را روشن کنید
و طوري وانمود کرد که بـه مـن   . دنخشب به سواالت من جواب سر باال می دا-5. صحبت کنید) که مشکوك بود(

دانم از می. سپتامبر چه تظاهراتی هست و کجا است شاید ما آمدیم5-6. اطمینان ندارد و تقریباً کمیته را قبول ندارد
مد خیلی ناراحت می شوید ولی در هر مبارزه اي این کارها هست و فعالً ما خیلی زود دشـمن را در آسـتین   این پیشا

و موقعی که خود را محاکمه می کنیم هیچ گونه اهمال در خود و سایر بچـه هـا نمـی بیـنم مطالـب      خود شناخته ایم 
خیلی زیادتري هست که در درجه دوم و سوم هستند و بعداً می نویسم هر چه زودتر منتظر جواب فوري و نظریاتـت  

نیـد مـن را   کاگـر تلفـن ب  . برسـانید خانم و بچه ها را سالم . با این جریانات فرصت طرح سواالت از دکتر نبود. هستم
.قربانت سید. عذاب نجات می دهیدززودتر ا
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دانم که حتماً کفرت از دست مـن  می. دکتر عزیزم را قربان می روم. بسم اهللا تعالی      خیلی فوري جواب بدهید
درآمده که چرا نامه دیر می نویسم ولی دفاع هم دارم و آن سر و صورت دادن بـه کـار تشـکیالت و مرتـب کـردن      
وضع و افراد حوزه ها کلی از کارهاي غیردرسی را اشغال کرده از یک هفته پیش به این طرف هم که گرفتار جمـع  

نامه نوشته شاپوراوالً -1. اتی هست که یک یک بحث روي آنها ضروریستآوري اعانه براي زلزله هستم موضوع
را شرح داده و نامه اش به ضمیمه است براي اطالع شما کـه عجوالنـه تقاضـاي    کنگره اروپاو مختصري از جریان 

به هم )در صورت جلسات شورا(و نوشته هاي شاپور با گزارش دکتر فاطمی ارسال پیام شوراي آمریکا به آنها است
خواستم این را به صـورت پیشـنهاد تقـدیم    حال من قضاوت امر را به شما واگذار می کنم می.  توافق کامل نداشتند

در نظر گرفتن اینکه . (چه می گویدنخشبراجع به این موضوع به نظرت . شورا کنم بعد گفتم ببینم نظر تو چیست
راجع به امکانـات موجـود بـراي نزدیکـی ایـن دو      ) خوب استروابطش با مردم ایرانی ها (شاپور حزب ایرانی است 
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دوست معروف ما آقاي موسوي که پسر خوبی شـده  -2. چه راه حل هایی به نظر می رسد) آمریکا و اروپا(سازمان 
نشـود بلکـه   فرهـاد به نیویورك منتقل گشته من با او مفصل صحبت کرده ام که نه تنها تحت تاثیر رویه غلط سابق 

کمیتـه اي اگـر در   ...موجـود را بـراي او تشـریح کـرده و شـاید همکـاري او را هـم جلـب کنـد آدرس او         واقعیات 
ورودیه را پرداختـه و مرتـب عضـویت خـود را مـی پرداخـت       حق . عضو خوبی براي آن خواهد بودنیویورك باشد 

ه سازمان امنیت می خواهد دنبال آن چیزي کدانم چرا ما عمالًمن نمی-3).ورودیه او براي امور مالی فرستاده شده(
می کنیم در حالی که تشکیالت جبهه ملی در اروپا و آمریکا کارهاي واجـب تـر از حـج دارد اغلـب سـازمان هـاي       

یک اعالمیه مشکوك بدون آدرس براي بچه هاي کلیولند از نقاط مختلف دنیا به اسم .جبهه به مسافرت قم می روند
کـه در  ) فرانسه و انگلیس و اغلب به آدرس مدرسه،ایتالیا، آلمان،از هندوستان(آمد کمیته انتشارات جبهه ملی

ائتالف کرده اند و از جبهه ملی سوال کرده بود چـرا قشـقایی   حزب توده حمله کرده بود که با قشقایی هاآن به 
ب آن همراه بـا  متعاق. داده بودشوروي و حزب تودهها و باختر امروز را طرد نمی کند بعد یک صفحه فحش به 

صفحه اي از طرف یکی از اعضاء ساده جبهه ملی که کمیته هـا مسـئول آن نیسـتند در آن    20نامه شاپور یک جزوه 
آمد که عنوانش جواب بـه  3بود بعد دستور بحث شماره مجله دنیاصفحه جواب به 20ذکر شده بود آمد که تمام 

وژیکی بود و حمله به دسته اي را نداشت و ضمناً بـد نبـود و روي   مجله دنیا بود اگر چه این دستور بحث دفاع ایدئول
حوزه ها فعالً مرتب هستند و دستور بحث ها با -4. دانم نظر کلی تو و نخشب با این موضوع ها چه بودهم رفته نمی

15تـا  10فردا دالر براي کمیته مالی فرستاده ایم و امروز و 40اخبار بحث می شوند وضع مالی هم بد نیست تا حاال 
دالر از کمیته جمع کرده ایم به شایگان 50ما مقداري در حدود . موضوع دیگر راجع به زلزله است. دالر می فرستیم

تلفن کردیم که در شورا دستور بدهد سایر کمیته هاي جبهه ملی از خودشان پـول جمـع کننـد بعـد همـه آنهـا را در       
اگر به نظر شما الزم است من بـه شـورا پیشـنهاد    . عملی مثل جوادیه شوداختیار کمیته اي در تهران گذاشته شود که 

دالر جمـع کـرده   180از دانشجویان و استادان پول جمع می کنیم تا حـاال  Caseبا همکاري I.S.Aکنم ضمناً به اسم 
در ایران پخش Caseبه اسم سازمان دانشجویان ایرانی اوهایو این پول ها توسط نماینده خود. داده ایمCaseایم و به 

دهـیم  ما تذکر دادیم ما به دولت اعتماد نداریم و اگـر دولـت اسـت نمـی    ) نه وسیله شیر خورشید و دولت(می شود 
فعالً با فعالیت از سه . در نیویوركI.S.Aاز ایرانی هاي دیگر پول جمع کنیم براي کمیته I.S.A. خالصه اش این است

خـواهیم پـول جبهـه    و دانشجویان ایرانی دیگر پول جمع می کنـیم فقـط مـی   Caseجنبه جبهه ملی ـ امریکایی هاي  
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جواب این نامه خیلی فوري است لطفاً کاري کن مثـل مـن   . توسط کمیته اي به اسم جبهه ملی در ایران مصرف شود
از قـول  نخشباز . سوران را از قول من و گلی سالم برسان. فعالً از بچه خبري نیست. نشوي و فوراً فوراً جواب بده

شده امروز می نویسم فعالً به شدت مشغول پول جمع کردن هسـتیم نـور   خیر أمن معذرت بخواه در جواب نامه اش ت
سیدقربانت . چشمان دیده بوسم
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و بـه  بسم اهللا تعالی    دکتر عزیزم امیدوارم که حال خودت و خانم و بچه ها خوب باشد من و گلی هم بد نیستیم 
:قسـمت اول . دعاگویی مشغولیم این سفر خیلی به شما زحمت دادیم حتما بعدها هم به شما زحمت خـواهیم داد 

من موضوع را کامالً نفهمیدم الجزیره راجع به پیشنهاد شما در مورد . نامه ات را بعد از خواندن بالفاصله پاره کردم
پایی داشته باشیم و بتوانیم به این وسیله به آنها کمـک کنـیم اگـر از    آیا از نظر پولی است یا از نظر اینکه قرارداد پایا

نقطه نظر مادي باشد جاي دیگر کمتر از آن پول نمی دهند اگر من بتوانم از چنگ شـرکت در آمریکـا درآیـم اقـالً     
ک مضایقه دالر کاسبم و بهتر می توانم پول بدهم من چون به نوع مبارزه نهضت معتقدم از هر گونه کم1000ماهی 

در هر حال با شروع کار حداکثر کمک ممکنه را خواهم کرد چه ایران باشد چه اینجا بنابراین من می . نخواهم کرد
آمریکا ماندن ) که خیلی بعید است(بنابراین من اگر بتوانم ایران نروم ) انشاءاهللا(توانم یک پول ده و مبلغ خوبی باشم 

اگـر  . ی که سه روز پیش با نماینده شرکت کردم رفتنمان تقریباً حتمـی اسـت  از نظر مادي بهترین است ولی با صحبت
کار مـی کـنم فردیسـت کـه     رازانیمن فعالً دارم روي . سوران آمدنی است بار و بنه را براي ژانویه یا فوریه ببندیم

جسمی خواسته اگر عقیده را قبول کند همه کاري حاضر است بکند به طور مبهم و خیلی گنگ از او کمک مالی و 
من به عکس تو به صدر زیاد معتقـد  . ام قرار است فکر بکند و در صورت عدم همکاري هم موضوع را فراموش کند

نیستم او فعالً به شدت تحت هیپنوتیزم نخشب است و طرح موضوع با او به هیچ عنوان حاال صحیح نیست فقط بایـد  
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دیگر اینکـه ارتبـاط بـین خودمـان مـن و شـما و توسـلی و        . کنیمکتاب ها را بدهیم بخواند و جنبه مذهبی او را قوي 
بهادري و مصطفی به طور مرتب برقرار شده و یک برنامه تنظیم کنیم من فکر می کردم تو و مصطفی و بهادري قبالً 

روابط ؟این کار را کرده اید آیا فعالً برنامه کمک مالی دارید؟ و برنامه فعلی چیست؟ من فعالً چکار می توانم بکنم
ي دادگاه چه خبر دارید اگر بتوانی اسامی افراد نهضت که محکوم أموضوع مهم از نتیجه ربا جبهه باید چطور باشد؟

کـه فعـالً آن گوشـه اسـت و مـن اصـالً       امان. جزء کدام دسته اسـت رحیم.  به اعدام شده اند بنویسید خوب است
ید و چـه جریانـاتی در پشـت پـرده اسـت طـرح طرفـداري از        از جبهه چه خبر دار: قسمت دوم. خبري از او ندارم

سکوت گذاشته ام ولی هنوز معتقدم باید حتی اگر با دادن اختیارات شده او را به خود بکشانیم چـرا  مشایگان را من 
االن از این فرصت استفاده نکنیم اینجا جایی است کـه شـما و مصـطفی مـی توانیـد او را از شـاهین جـدا و بـه خـود          

دانـم  نمـی . سرنوشت قشقایی ها دچـار مـی شـود   ه بص دهید اگر او کنار بکشد و اقدام علیه شورا بکند شورااختصا
در شرایط فعلی به نظر من نخشب جـاي  . گانه است یا واقع بینانه قضاوتش را به خودت محول می کنممطالب من بچ

وزیند و یکه تازند ممکن اسـت خطرنـاك   شاهین را در سال گذشته گرفته فعالً خودش و حزبش سرمست از باده پیر
بشود باید جلویش را گرفت من معتقدم شما نباید هیچ گونه مسئولیتی فعالً در شورا قبول کنید و حتی بیشتر معتقد به 

شما می توانید وزنه خوبی باشید و باید نشان دهید که با کارهاي غیـر اصـولی نخشـب مخـالفتی     . استعفاي شما هستم
با تغییرات اصـولی اساسـنامه فرامـوش نمـی کـنم در موقـع مخالفـت        تچ وجه پز نخشب را در مخالفندارم من به هی

او فعالً عکس العمل هاي .  ش قیصریه را آتش زدااصولی با شاهین سازش کرد و موقع دفاع از ما به خاطر منافع آنی
چشم من مـی بینـد و تنهـا چیـزي     و عدم کار مرتب را از کیهانی و امان و مهدي حائرياوهایو و کنار کشیدن 

ب شده الم شـنگه راه  که مرا ناراحت می کند این است که فکر می کند چون حسن صدر به جاي من در شورا انتخا
تقصیر ندارد قیاس به نفس می کند حائري یک نامه خیلی زننده برایش نوشت من مانع شدم قبـول نکـرد   انداخته ام، 

تنها کاري که کردم نگذاشتم رونوشت آن را براي شایگان و فاطمی بنویسد و مجبورش کردم حاال که این طور شد 
لیست و همفکر ما آقاي نخشـب در  آن وقت دوست عزیز و اصولی و سوسیا. یک نامه زننده هم براي فاطمی بنویسد

جواب آقاي حائري ضمن دفاع از خودش در نامه اش می نویسد که حائري تحریک شده و هو و جنجال بـه خـاطر   
یـادم اسـت موقـع انتصـاب     . این است که چرا یک نفر دیگر از اوهایو انتخاب نشده او همیشه این طرز تفکـر را دارد 

و من نشده بودم به امان کاغذ نوشته بود که نامه اي به شایگان بنویسید کـه مـرا   افراد شوراي موقت که امان شده بود 
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تو را به خدا می بینی مبارزه چطور لجن مال شده آن وقت ما . هم به شورا دعوت کنند زیرا ممکن است دلخور شوم
می کند با این خیالمی خواهیم آقاي نخشب رهبري را به عهده بگیرد فقط یک موضوع براي من مجهول است که 

ابراهیم عزیز مـن از تـو انتظـار دارم    . بوده) ال لحب علی بل لبغض معاویه(ش مرا خر کرده نمی داند که کارهاي قبلی
کنه تفکرات من پی برده باشـید کـه   ه اگر در قضاوتم اشتباه می کنم مرا مطلع کنید فکر کنم بعد از این همه تماس ب

دوست هدف من نیست و هر طور شده این را به تئوریسین و رهبر معاصر و) زعضو شوراي خارج از مرک(مداد بودن 
امروز نامه داشتم آنها هر نوع فعالیت حزبی را منع کـرده انـد و وقتـی مـن     شاپوراز . عزیزمان آقاي نخشب بفهمانید

حزب نـدارد و  برایش نوشته بودم جواب داده بود اردالن ربطی بهحزب ایرانرا به عنوان عضو اردالنکارهاي 
مـی گفـت نماینـده    . من به او پیشنهاد کرده بودم که به افراد حزب ایران دستور بدهند کـه دنبالـه رو فـاطمی نشـوند    

ISAاست و از من خواسته بود با ایشان مکاتبه کنم و خواسته بود که جریان پـول  آقاي رضويرسمی حزب ایران 

ب ایران و از طریق اردالن سنجابی حزب را لجن مال می کنند ولی من خیلی مبهم برایش نوشته بودم که به اسم حز(
از فعالیت هیات اجرائیه جدید خبـري  برایش توضیح دهم نظر تو چیست؟خواسته بود من ) ننوشته بودم در چه مورد

مـن  نیست تظاهرات در اوهایو با وجود کوشش زیاد من فقط به نوشتن یک نامه براي سناتورها و روزنامه منتهی شد
و ) در مقابـل دولـت ایـران   (اسـد  خودم با رازانی با یک تلویزیون مصاحبه کردیم گفت که ما را به رسمیت نمـی شن 

دیکتاتوري شاه و افتضاح انتخابات را می دانند و موضوع تازه اي نیست راجع به اعـدام سـران نهضـت آزادي    گفت
ما با او تماس گرفتیم رئیس خبر مهم تـرین  بعد از یک ساعت صحبت گفت حاضر نیست کار بکند این شخص که 

به طور خیلی بدي راه افتادن . هیچ کدام از روزنامه عکس العملی در مقابل نامه ما نشان ندادند. تلویزیون کلیولند بود
در پنسـیلوانیا هـم یـک    ) دائمـی سـیاهان  Picketبـه علـت راه افتـادن و    ( در خیابان از طرف مردم کلیولند قبیح شده 

کیهانی نفرند 4ه کرده بودند به قول حسیبی در تلویزیون گذاشته بودند توضیح اینکه کمیته پیتسبورگ فقط مصاحب
که دوتاي اول شاهینی هستند من مفصل با دکتر کیهـانی صـحبت کـردم نامـه شـما      و جباري حسیبی و جعفرنیا

ی را هیچ کـس تاییـد و پیشـنهاد    روي او اثر کرده مخالف سرسخت نخشب است ما فعالً سه آنکت جدید داریم یک
نکرده چون مشکوك است یکی را حسیبی معرفی کرده و یکی دیگر قبل از عضو جبهه ملی شدن عضو حزب مردم 

یران شما موقع طرح عضویت ایشان بپرسید چرا اینها قبل از اینکه عضو جبهه ملی باشد عضو حزب مردم ا. ایران شده
پیکـار  خـواهیم دو شـماره   تمـاس بگیـرم مـی   تمـامی ن کوشش می کنم با هایو؟ مشده ظرف دو ماه اقامت در او
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را براي او بفرستم اگر مخالفی تا براي خودت پس بفرستم اگر کتاب یا نشریه تـازه رسـیده بفرسـت پخـش     اندیشه
در خاتمه می خواهم اگر شما موافقید از اعضاء جبهه ملی امضا جمع کنیم و هر نوع فعالیت حزبی و خصوصی. کنم

را قدغن و متخلفین به تشخیص شوراي کل اخراج شوند در هر مقامی که باشند اگر تا هفته آینده مخـالفتی در ایـن   
دیگـر  . طرح از طرف شما نشد حمل بر تصویب شما می کنم اگر نظري داري یا به نظرت صالح نیست کـه بنـویس  

را جلسه آینده تجدید می کنیم و من هیچ مسئولیتی و انتخابات ) از مسئولیت کمیته(استعفا داده حائرياین که فعالً 
قبول نمی کنم و دیگر کسی نمی ماند من با شرایط فعلی  فقط عضو ساده خواهم ماند بگذار حزب مردم ایران کارها 

سـوران خـانم را از قـول مـن و     . ر بکنند ما سرباز و مطیع شویمرا بکند ما در این مدت اشتباه می کردیم حاال آنها کا
و لیلی و یوسف را به جاي من ببوس ضمناً بند ریش تراشـی مـن جـا مانـد     هرساندسالم ی سالم برسانید بچه ها را گل

سواالتی که کرده ام اقدام خواهم راجع به بعضیمنتظر جواب فوري هستم چون می. اگر وقت کردي آن را بفرست
سیدقربانت. مصطفی را خیلی سالم برسان. کنم
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14/، جعفرجدبابایی: از

یزدي، ابراهیم: به

اکتبر17: تاریخ

بسم اهللا تعالی             دکتـر عزیـزم سـالم نامـه ات پریـروز و اعالمیـه نهضـت امـروز واصـل مثـل اینکـه مـدت             
مکاتباتمان در اثر گرفتاري شما و من خیلی طول می کشد در حالی که موقعیت طوریست که احتیاج به تماس خیلی 

سفانه این قدر وضع مالی من خراب است که به هیچ وجه بودجه اي براي تلفن نیست تو هم که وضـع  زیاد داریم متا
مطالب نامه ات خیلی جالب و به یـک نتیجـه رسـیده    . اید خواندتر است بنابراین فاتحه تلفن را بمالیت از من خراب 

االن بهتـرین موقعیـت   . کار می کنیبا وضعی که پیش آمده مخالف نظر خودت بودي و نظرمان موافق بود ولی چرا
حـاال امـان از   . این اصل اساسی بایـد باشـد  . ورت یک مرد محترم بی عرضه باشدبراي ما فراهم است جبهه باید به ص

لحاظ دیگري با این اصل موافق است من و تو از نظر دیگري ولی دکتر جان اگر چه من نباید این حرف را بـه شـما   
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دهی و صداقت بی حد و اندازه اي ولی شرایط گاهی ایجـاب مـی   از خودت نشان میبزنم شما در سیاست سادگی 
باید شایگان االن تقویت شود تا راه براي ما باز شده به نظر من نـه  .له باید با نخاله گري رفتار کردکند که با آدم نخا

عمـر و عثمـان چکـار مـی     شما و نه مصطفی نباید فعالیت شدید بکنید مگر حضرت علی در زمان حکومت ابوبکر و
کرد خداي نکرده مگر می شود گفت روش او غلط بود مگر نمی توانست عضو فعال حکومت ابوبکر بشود پس چرا 

حکومت بـه  صرخانه نشین شد منظور از خانه نشینی نه اینکه دخالتی نمی کرد نه اینکه با زور مبارزه نمی کرد ولی ع
دکتر جان به نظر من این شورا و این هیات اجرائی . د و نه کمک می کردظاهر دموکراسی ابوبکر نه مخالفت می کر

را داریم ) ع(و این کنگره عین وضع صدر اسالم پس از مرگ پیغمبر است و ما درست العیاذباهللا حکم حضرت علی 
بهه ملـی  با اختیارات شایگان ج. نه باید گول خورد که این شورا مظهر دموکراسی حزبی است و با آن همکاري کرد

نمی پاشید به همان وضع سابق و فعلی خواهند ماند ولی ما راه باز داریم و مشکلی جلومان نیست خیلـی تعجـب مـی    
بـه  گـویم بایـد  بـا علـم بـه همـه اینهـا مـی      . کنم شما از شایگان برایم صحبت کرده بودي مگر من اینها را نمی دانـم 

بگذار جبهه در آمریکا و در ایـران از دوسـتانی زنـدانی مـا     . بست در اختیارش گذاشتاواختیارات داد و جبهه را در
پشتیبانی نکنند فشار نیاور اعالمیه براي سران نهضت بدهند ما دستمان از آقاي نخشب چالق تـر نیسـت بگـذار همـه     
بفهمند شوراي مظهر دموکراسی و تعقیب کننده منشور جبهه درباره اعدام شریف ترین و فداکارترین افـراد نهضـت   

لی ایران افرادي که وقتی آقاي نخشب و سایر دوستانش در آمریکا یا ایران شغل و مقام داشتند به زندان می رفتند و م
خواهد بکند، بگذار آقاي محاکمه می شدند سکوت می کند بگذار سوسیالیزم مردم ایران یا حزب ایران هر چه می

گیرند مردم دارند روشن می شـوند تنهـا چیـزي کـه     را بقفقازخواهند و خانم هم حزبش بگویند میدکتر صحت
حـزب  . پیروان افکار حسین بن علـی اسـت  همیشه زنده خواهد ماند اصول مقدس اسالم و افراد مومن و این اصول و

این مطالبی است که نگفـتن آن  . توده با آن عظمتش در مقابل تعالیم و افکار مقدس اسالم هیچ غلطی نتوانست بکند
من تصـور غلـط داشـتم کـه معتقـد بـودم نخشـب و        . باالجبار آنها را بیرون می دهمداده و حاال جر میمرا تا حاال ز

حزبش در جبهه فعالیت نکنند حال که آنها قبول نکردند بگذار آنها براي خودشان و ما بـراي خومـان بـه خـدا قسـم      
اینهـا بـراي مطالعـه و تحـت تـاثیر      . آنهایی که دم از سوسیالیست بـودن مـی زننـد ذره اي ایمـان و فـداکاري ندارنـد      

احساسات در حین مطالعه خوب است اینها همـه اش کشـک اسـت بگـذار مـا نشـان دهـیم کـه سیسـتم اقتصـادي و           
اجتماعی اسالم از این سوسیالیسم هاي زودگذر که زاییده و دست پرورده اروپـاي قـرن نـوزده اسـت برتـر و بـاالتر       
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برقراري حکومت دموکراسی احتیاج به توده مردم داریـم نـه عـده اي انگشـت     ما براي مبارزه با دیکتاتوري و . است
من موافقم که موجودیت جبهه باید سرلوحه کارمان باشد ولی بگذار این موجودیت تـوام  . شمار افراد حزب یا جبهه
مـثالً نمـی   چرا نمی شود هدف و منظور مقدسمان را به شـایگان بفهمـانیم؟ چـرا مصـطفی     . با اختیارات شایگان باشد

کـه هـدفی   تواند همان عمل شاهین را در مقابل شایگان بکند او که نمی خواهد با پول زلزله روزنامـه منتشـر کنـد او   
با در نظـر گـرفتن   . مقدس دارد مسلماً اگر شایگان ذره اي هم عقل داشته باشد مصطفی را بر شاهین ترجیح می دهد

نـه  (دن روي حائري و یکی دو نفر دیگر دارم تصمیم عدم همکـاري  این موضوع ها و برنامه اي که من براي کار کر
مـا  . می ماند و دو نفـر بـی طـرف دیگـر    حسن صدردر اوهایو فقط . با وضع موجود جبهه ملی گرفته ام) کارشکنی

ت بدهند به نظر من تو هم از شورا استعفا بـده کلـک شـاهین   اکنیم که به شایگان اختیارمی کمیته اوهایو را فلج می 
فراموش نکن که . هر کاري خواست بکند ما برنامه خودمان را دنبال می کنیم. کنده است شایگان اختیاردار می شود

یده اجتماعی که به اصطالح مبارزینش بویی از سیستم مبارزاتی اسـالم  یزاییده این اجتماع هستند زاشایگان و آذر
من روي این تصمیم اخیرم دو هفته فکر کرده ام بارها . ان دهیمندارند اینها الزمند که ما برتري عقیده خودمان را نش

گلـه دارد  نخشبارزشی است ولی از سادگی و صداقت شما در مقابـل  در میان گذاشته ام امان فرد باامانآن را با 
ن خبر بـودن از شـما اسـت شـما بـراي او نامـه نوشـتید و ازش بـدو        ادار است و علت عدم فعالیت او بیاو به نهضت وف

دانستن دلیل پول خواستید در هر حالی که موضوع را به قول امان براي نخشـب گفتـه بودیـد امـان هـر چـه باشـد از        
نخشب با ارزش تر است نه اینکه من دشمنی خاصی با نخشب دارم ولی او صداقت از خودش نشان نداده می خواهد 

از (در مقابل جبهه ملی و نهضت ایجاد مـی کردنـد   افرادش در اروپا بزرگ ترین مانع را. سر ما و نهضت شیره بمالد
یکـی از  . از دیـن بداننـد  یآنها خود را خداپرست می دانند بدون اینکه بداننـد خـدا چیسـت و مفهـوم    ) شاپور بپرس

است از باند بی حزبیونکه از فعالین جبهه ملی در تهران بوده و جزء )دکتر خوانساري(دکتر ممتاز دوستان 
باید قاطعیت بیشتري به کـار خودمـان بـدهیم ممکـن اسـت      . مردم ایران و پان ایرانیست شکار استاخاللگري افراد

محتویات نامه را احساسات خالی و بدون ارزش بدانی ولی مختاري من عقیده ام را نوشتم و روي آن هم اصرار مـی  
مـن بـه عکـس    . لی عقایدم را می گویمکنم با دوستان اروپا این موضوع ها را در میان بگذار من در هر حال تابعتم و

آنهایی که با آمدن اروپا و آمریکا افکار مادي پیدا می کنند و تظاهر به تجدد می کنند و بی دین می شوند در عرض 
سال به عقاید مذهبیم جنبه علمی داده ام حقیقت اسالم را درك کرده ام و ظواهر فسادي را که داشتم به 3این مدت 
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غیر از (ی توانم ادعا کنم که محیط کفر اینجا مرا مسلمان واقعی کرد و زندگی را از دریچه دیگري دور انداختم و م
نگاه می کنم به حدي از زندگی مادي و بی دینـی متنفـر شـده ام کـه گـاهی مـی خـواهم        ) سال پیش داشتم4آنکه 

م از تعالیم اجتماع اسالمی بکنی را باید وقف معتقدم که زندگ. صوفی بشوم ولی اسالم با صوفی گري مخالف است
دانـم چطـور مـن    خودم هم نمی. سی و سوسیالیسم اسالمی کار کنممقدس اسالم پیروي کنم براي برقراري دموکرا

تـا  ) امـاره (این طرز تفکر جدید را پیدا کرده ام ولی خدا را شاکرم که مرا به راه راست هدایت کرده و نفس عمـاره 
ی اشکال کار من این است که گلی مثل سوران نیست باید او را هم مثـل خـودم بکـنم    اندازه اي از من دور کرده ول

ترین خوشـبختی  بزرگباور کنیـد  . مقداري از وقت و فعالیت مرا می گیرد. خیلی زحمت دارد خیلی کار دارد
نـد اجتمـاع   البته گلی ها و امثالهم تقصیر ندارند زاییده این اجتماع کثیف. شما داشتن شریکی مثل سوران است

امیدوارم خداوند مرا در این راه کمک کند مایوس هم نیستم پیشرفت خیلی کثیف مادي اجتماع کثیف خودپرستی،
سریع بوده دلیل اینکه وقت تو را گرفتم و اینها را نوشتم این بوده که دلیلی بـراي قسـمت اول نامـه ام برایـت داشـته      

باید در مبارزه زمـانی شـهامت و شـجاعت حسـین بـن      » ندهlectureبراي من «اگر شما مثل شاهین نمی گویی . باشم
علی و گاهی صبر و شکیبایی حسن بن علی را داشت به نظر من در شرایط فعلی ما باید از امام حسین الهام بگیریم نه 

الً از سلسـله  مجله ها را براي تمامی می فرستم ولی باید بدانم که آیا شـما بـا او مکاتبـه اي داري و اصـ    . از امام حسن
در ایلی نویز چه بهادري و توسلی. انتشارات چیزي براي او فرستاده اي یا نه و تا چه حد روي او حساب می کنی

دام پهن کرده اند آنها چقدر پیشرفته اند من که گیجی کنگره و گرفتاري تزم فرصتی براي کار نگذاشته ام ولی فعالً 
رار می کنم معتقدم شما باید از این شورا اگر به شایگان اختیارات تام نداد استعفا باز بهم من تک. و دانه ها را ریخته ام

امروز و فردا نامه می نویسم به من سـفارش کـرده   شاپوربه . خواهم سرت را درد آورده امخیلی معذرت می. بدهی
حـزب شـده بـود و در    بود که با شما همکاري کنم و جریان پول ها را می نویسم آن کسی کـه قبـل از جبهـه عضـو     

شده که به حاال آقاي نخشب آن قدر محافظه کار. استایرج امیريآنکت جبهه نوشته عضو حزب است اسمش 
سوران خانم و بچه ها را سالم دارم به احتمـال قـوي   !اعضایش دستور داده عضویت حزب را منکر شوند جل الخالق

نـوامبر  30گلـی . کامل می کشیم به سوران بگو اثاثیـه را ببنـد  اواسط ژانویه خدمت می رسم و براي رفتن ایران نقشه
جـواب زود  . از قول من سالم برسان و اگر به نامه ام نمی خنـدد آن را بـه او نشـان بـده    مصطفیوضع حمل دارد به 
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خیلی مـایلم در نامـه ات صـریحاً    ). دهداگر گرفتاري و صرف انرژي بیخودي براي شوراي فعلی اجازه می. (بنویس
قربانت سید).اگر شکی داري. (ظریه ات را راجع به خودم بنویسین

673

15/جدبابایی، جعفر: از

یزدي، ابراهیم: به

نوامبر3: تاریخ

ابراهیم عزیزم امیدوارم حالت خوب باشد و مثل من گرفتار زخم معده نشده باشـی مـن و   بسم اهللا تعالی 
گلی خیلی از تو گله داریم که در شرایطی که من تکان نمی توانستم بخورم دو ساعت راه را تحمـل نکـردي اینجـا    

را درباره جبهه فعلی تایید دقیقه تلفنی با امان صحبت کردم نظر او20بیایی با بچه ها صحبت بکنی به هر حال امشب 
من از تو انتظار دارم عمیقاً راجع به موضوع فکر کنی و همان حـرف خـودت کـه جبهـه بایـد موجـودیتش       . می کنم

نوشته بود اظهار داشته بود که ممکن است رازانیبراي دکتر پارسامحفوظ بماند را در نظر بگیري در نامه اي که 
آن وقت با اعالمیه شایگان چه براي جبهه می ماند اگر چه شایگان . المیه اي بدهددر یکی دو هفته آینده اعشایگان

سـاله شـما و مصـطفی و سـایرین     3آیا زحمـات  . با این عمل خودش را خورد می کند ولی جبهه هم خورد می شود
لی حساس است باید موقع خی. هدر نمی رود؟ آیا وضع چقدر بدتر از حاال می شود یا بهتر می شود این آنالیز را بکن

به هر عنوان که شده و به هر قیمت از این کار جلوگیري کرد ما که خودمان شایگان را می شناسیم و این حرف هاي 
من یا امان دلیل این نیست که او امامزاده معصوم است ولی در اثر اجتماع غلط موجودیت تشکیالت جبهه بستگی به 

بیاییـد و بگذاریـد بـه خـاطر حفـظ      نشما و مصطفی کمی پایی. فداي جبهه کردرا اعالمیه او دارد پس باید همه چیز 
است و او نخشبحاال که جبهه و شورا عمالً دست . همین تشکیالت نیم بند هم که شده این کار غیر صحیح بشود

د شـما مـی   هر چه را خواست می کند و با این ترکیب نمی شود با او در افتاد مگر ما هم دسته اي علم کنیم کـه خـو  
گفتید صحیح نیست و نامه دفعه قبل من را قبول کردید پس چاره چیست؟ امان می گفت که شما گفته اید حاضرید 
استعفا بدهید ولی اگر شایگان شورایی تشکیل دهد حاضر به همکاري نیستید این به نظر مـن صـحیح نیسـت زیـر بـا      
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. م چنین مصطفی خان باید همین فکر را داشـته باشـند  اصل اول خودت موجودیت جبهه به هر عنوان مغایرت دارد ه
حاال می آید سر این موضوع که فرض کن شما موافق دادن اختیارات یا به هر اسم دیگر رضـایت شـایگان را جلـب    
کردید در این صورت نخشب و طرفدارانش کنار می روند البته آن هم مشکلی است ولی بـه بزرگـی مشـکل فعلـی     

. خشب یا پورفر فرق است او نمی تواند با اعالمیه اش ما را بترساند در حالی که این مـی توانـد  نیست بین شایگان و ن
ز هم معتقدم که شما می توانید وسیله امان جلب شایگان توام با فاطمی است من باممکن است این سوال را بکنی که

اگر امان بنا باشد بیاید نیویـورك جریانـات   نظر او را بکنید مستقیماً با واسطه امان با او وارد صحبت شوید مخصوصاً
پول زلزله را امان به او گفته ولی هنوز جواب امان را نداده نمی تواند با این شرایط با او حتی به ظـاهر هـم کـه شـده     
روي خوش نشان دهد باز هم تکرار می کند موقعیت بحرانی است سازمان هاي محلی تق و لق است اوهایو نـیم بنـد   

بورگ فقط حسیبی و جعفرنیا هستند ما که نباید خودمان را گول بزنیم رسماً فعالیت ها راکد اسـت ایمـان   است پیتس
در افراد نیست ما می توانستیم از این موقعیت بهترین استفاده را بکنیم من نامه اي مفصل براي تمامی نوشتم یکی هم 

هـیچ ایـن   . م حاال نتیجه اش چه باشـد خـدا مـی دانـد    براي کمالوند نوشتم و همان طور که شما گفته بودید وارد شد
موضوع را در نظر گرفته اید که نخشب در مقابل خوردن پول زلزله زده ها از طرف فاطمی سکوت کـرده و در ایـن   
موضوع فقط شما با فاطمی طرف شده اید و کمر او را خـورد کـرده ایـد بـراي اینکـه حسـاب تـو پـاك اسـت و از          

اینکه بر سر مسایل سازمانی د و به فاطمی نان قرض می دهد کمای نخشب ریگی به کفش دارمحاسبه باك ندارید ول
من تا قبـل از اخـالل   . این را محض این گفتم که بدانی نمی شود به او اطمینان کرد. اعتبار نامه ها توافق کرده بودند

بازیش و علی الخصوص سکوت گري او در تصویب گزارش سازمانی در کنگره موافق او بودم ولی عملیاتش دسته
آیـا مصـطفی بـه ایـن     . او را هم در تیپ شاهین مـی دانـم  او در مورد پول زلزله زده ها به کلی از او مایوس شده ام و 

موضوع توجه کرده؟ امیدوارم سفر امان به نیویورك در هفته آینده با موفقیت تـوام باشـد و بشـود یـک کـار بـدون       
ارم که شما منتهی کوشش خود را براي حل این موضوع بکنیـد و نتیجـه اش را بـه مـن     انتظار د. احساساتی انجام داد

چه خبر داري وضع شوراي ایران هم که در هم بر هـم و بـا   محاکمهچه خبر از نهضت اطالع دهید خوب برادر از 
در صـالح خیلی تعجب می کنم که چرا کسانی مثـل . ضربه را به خودشان و جبهه زدنداین سکوتشان بزرگ ترین 

همـان طـور کـه در ابتـداي نامـه      . سکوت کرده اند دیگر نسبت به همه چیز بدبین شده اممحاکمه بازرگان مقابل 
و خیلی اذیت می کند دکتر می گوید از ناراحتی اعصاب است به طور هنوشته ام زخم معده تازگی گریبان گیرم شد
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قطع این جریانات بی دخالت نبوده اند گلی به شما و سوران سالم دارد و ماه هاي آخـرش را مـی گذرانـد و هـر آن     
م نامه ات نور چشمان دیده بوسم منتظر نامه ات هست. از قول من سوران خانم را سالم برسانید. ممکن است درد بگیرد

براي رازانی اثر خوب گذاشته او نامه تو را به من داد بخوانیم بنا است جواب بدهد صدر ذکري از نامه تو نکرده ولی 
اصل مردم ایران را هم طراز اصول اسالمی می داند چه بدبختی 5به معتقدات مذهبی خیلی متعصب است و بدبختانه 

منتظر نامه . بیش از این عرض ندارم. ما اهمال کردیم نخشب او را قاپیدروي هم رفته ممکن است فرد با ارزشی بشود
سیدقربانت . ات هستم
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16/جدبابایی، جعفر: از

یزدي، ابراهیم: به

نوامبر13: تاریخ

دکتر عزیزم امیدوارم که حالت خوب باشد و نامالیمات زندگی و مبارزه اعصابت را خورد نکند نامه ات را چند 
اوالً هیچ . دریافت داشته و فکر کنم عکس العمل مرا در تماس تلفنی دو چوبی آن شب درك کرده باشیدروز پیش 

انتظار نداشتم راجع به یک پیشنهاد حسابی و حیاتی به بهانه اینکه من عادت به گم کردن نامه دارم توضیح کم بدهی 
شما به عللی در نامه ات شرح مفصل نمی خود ناقض داشتن یک عزم جزم است چطور در شرایطی که این دلیلتو 

خوانم ولی دکتر جان پیشنهاد شما خیلی جالب البته من آیه یأس نمی. دهی می شود آن برنامه انقالبیت را اجرا کرد
و ارزنده است اما اگر غلط نکنم فشار و ناراحتی که در اثر بی برنامه اي و بی تشکیالتی مبـارزه بـه شـما وارد آمـده     

به عرض مبارك برسانم که ناراحتی من اگر از شما بیشتر نباشد نمی شود گفت . م چه عقیده اي شده استنجر به هم
با چه جان کندنی بچه ها را دور هم جمع کردن و حفظ تمـاس و از هـر دري صـحبت کـردن و گـاهی      . کمتر است

ب بودن و برگزار کردن مصـاحبه  چاخان کردن تازه چه کرده ایم و چه نتیجه اي به دست آمده، بی تشکیالتی نامرت
از ها و شعارهاي انحرافی از طرف عده اي که ما خودمان را به آنها وابسته دانسته و امید مبارزه مان مـی باشـند واقعـاً   

هر سه ماهباتون هاي سازمان امنیت بدتر است من نمی دانم آخر چه می خواهند بکنند برنامه چیست آیا توي خیابان



دفتر دوم ـ نامه ها 

1183

آیـا  . ت و تحصن مکرر براي پاسپورت می تواند برنامه حاد و انقالبی براي مبـارزه کنـونی مـا باشـد    یک دفعه تظاهرا
خب عزیزم این ناراحتی هاي من است باز . مونوپول کردن فعالیت ها نتیجه مثبت در کجا داده که ما آن را اجرا کنیم

یمات را یک دفعـه نمـی بینـیم تـازه تکلیـف      خدا را شکر می کنم که در گوشه اي دورافتاده هستیم و این همه نامال
آیا باید این انتقادات را . خودمان را نمی دانیم آیا هر چه گفتند قبول کنیم کاش هم چه انضباطی در دستگاهمان بود

آن وقت است که آنهایی که سابقه مبارزه تشکیالتی ندارند به تریج قبایشان بـر مـی خـورد و ممکـن بـه      . علنی کرد
مـن در عـرض ایـن مـدت فکـر مـی کـنم کـه شـاید یـک نقطـه            . بپردازند و ضررش چند برابر استمبارزه معکوس

optimum)در مقابل سوال هاي گوناگون از قبیل . پیدا کنم ولی متاسفانه به نتیجه رسیده ام) کزیمم و نه مینیممنه ما
در مقابـل  . یر می افتـد چـه بگـوییم   اینکه کی تشکیالت آمریکا رسمی می شود و ماه ها است که هفته به هفته به تاخ

فکر می کنم مـن دارم دردهـاي تـو را تکـرار مـی      . نفرستادن مرتب روزنامه و نداشتن تمایل و خبر چه جواب بدهیم
ولی حـاال بـا تمـام ایـن     . کنم منتها تو چون نزدیک تر هستی و بیشتر در جریانی ـ ممکن است ناراحتیت زیادتر باشد 

لی است که من از شما و دکتر شایگان و نخشـب و طهماسـبی کـرده ام و جـواب هـاي      شرایط چاره چیست این سوا
فکر می کنم بعد از این همه با هم بودن و تماس داشتن تا انـدازه اي  . مختلف شنیده ام و آخرینش پیشنهاد شما بوده

تنها شیرین نیست بلکه از به ته و توي آقاي سید پی برده باشی و باید درك کرده باشی که آمریکا ماندن براي من نه
زهر مار هم تلخ تر است و من همان خانه هاي خراب و مرگ میر و مـرض و کوفـت بهبهـان و اهـواز را بـه بهتـرین       

و سرم هم کامالً براي مبارزه درد می کند و به امر مبارزه اصولی بر اسـاس انضـباط و   . دهمزندگی اینجا ترجیح می
تا . 1: کان و توانایی که از من انتظار دارید حاضر به فداکاري هستم ولی معتقدم کهتشکیالت باشد موافق و به قدر ام

مبارزه اي بر اساس تشکیالت صحیح و مرتب که افرادش به خاطر مبارزه مقدس و نه به خاطر فرو نشاندن حـب جـا   
مرحله رسیده و من می گویم فعالیت کنند استوار نباشد پیروزي محال است متاسفانه مبارزه ما در شرایط فعلی به این

پیشنهاد شما براي شرایط فعلی ما مناسب نیست مـا در مرحلـه اول بایـد    -2. در جبین این کشتی نور رستگاري نیست
افرادي داشته باشیم که بدانند براي چه مبارزه می کنند و هدف نهایی چیست و به شـرط بـه دسـت آوردن پیـروزي     

بـود  MITگذشتگی وقتـی و مـالی را بکننـد نـه مثـل کسـی کـه در        اید اقالً از خودافراد ما ب. نیمچطور آن را حفظ ک
عزیـز جـان آن دفعـه کـه مـن از      . صرفنظر کنمDateکه می گفت عالقه اي در من ایجاد کنند که من از ) حکیمی(

ن خواسـت بـراي درسـت کـرد    نفري بودیم که یکی مال ایلی نویز بـود و مـی  4نیویورك بهت تلفن کردم عده اي 
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نفر براي مالقات بچه ها از واشنگتن به نیویورك آمدیم شب قبلش از واشنگتن 4تشکیالتی در آنجا دستور بگیرد ما 
گـردیم و شـب موعـود هـم موقـع      ساعته می کنـیم و بعـد برمـی   2تلفن کرده بودم که ما فردا شب می آییم مالقات 

ود به نیویورك نتوانستیم شرفیاب شویم و با وجـود  حرکت از واشنگتن تلفن زدم که ما حرکت کردیم تازه موقع ور
اینکه یکی از ما فردایش وقت ثبت نام مدرسه اش تمام می شد شب را در هتلی مثل هتل آن شبی که با هم بودیم به 

شرفیاب شدیم خب با این جور افراد که به اصطالح فعالین ما هستند می خواهید 10سر بردیم و باالخره فردا ساعت 
و بـا کلـک بـازي هـایی کـه در      داریوش فروهر و دکتر سـنجابی ادتان را اجرا کنید با بودن افرادي مثل پیشنه

البتـه  (خواهید کار کنید آیا نتیجه مثبـت مـی گیـري؟    گندش را درآوردند میکنگره حزب ایرانانتخابات اخیر 
فقط به عنوان انتقاد می گویم چون باید بین االثنی بگویم که من نظر خصوصی با هیچ کس ندارم و این حرف ها را

به نظر شما بهتر نیست اگر ما اول افراد مجرب و مجهز و فداکار پیدا کنیم و ) خودم معتقد به اصالح از طریق انتقادم
وقتی از این نظر غنی شدیم برنامه مان را اجرا کنیم و با شرایط فعلی هم کج دار و مریز بکنیم اگر معتقد نیسـتی کـه   

مثـل اینکـه روابطمـان    . ه منحصر به فرد هم پیشنهاد شما است آقاي سید با کمال میل حاضر است بی تعارفتنها چار
عیال آقاي سید هم بنا اسـت هفتـه   » مکاتبه قطع نشود«خیلی به هم نزدیک تر می شود پس پیشنهاد می کنم که دارد 

بچـه هـا اینجـا    . بچه ها را از قول من سالم برسانیدخانم و. یاید که به شما خبر خواهم دادآخر دسامبر یا اول ژانویه ب
قربانت سید. همگی شناخته و نشناخته سالم می رسانند
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17/جدبابایی، جعفر: از

یزدي، ابراهیم: به

ت/ب: تاریخ

بسم اهللا تعالی          دکتر جان سالم امیدوارم حالت خوب باشد ما هم بد نیست خبري که ممکن است براي تو و 
جمعه خداوند پسري به ما عطـا فرمـوده اسـم او را فریـد     45/9سوران خانم جالب باشد این است که پریشب ساعت 

19.2وزن داشت قـدش  71b,110gخانه هستند بچه فعالً گلی و بچه در مریض) با گذاشتن اسماء در قرآن(گذاشتیم 
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من هنوز هم معتقدم باید شایگان را از دست نداد ولو به هر قیمت -1. اما راجع به مطالب نامه ات. اینچ و سالم است
مـان  اکه هست به نظرم امان می تواند اینجا کمک کند منتها شما باید کمی نرمش به خرج بدهید حتی جواب کاغذ

من نمی دانم مگر همه کارهاي جبهه روي اصول است که حـاال اگـر در یـک    . ید او هم خیلی ناراحت شدرا هم ند
نقطه از اصول منحرف شویم بدتر می شود حاال تشخیص باید داد که اگر این کار نشود بدتر می شود یا بهتر بیش از 

دادن خسـته شـده باشـی هـم مـن از      شما از جواب صحبت نمی کنم چون فکر می کنم هماین راجع به این موضوع
نوشتن پس با اجازه ات دیگر این دفتر را ببندیم و با ایمانی که به تشخیص شما دارم بقیه را بـه خـودت واگـذار مـی     

راجع به کارهاي خودمان من هر وقت به ایران بروم یا شروع به کار می کنم با کمال میل حاضر به همکاري -2. کنم
از خداوند متعال امیـد  . بدون اینکه آفتابی شود موفق شويمسألهشکی نکن امیدوارم در این مالی خواهم بود در آن 

تمـامی و کمالونـد  را دارم، من طبق برنامه نامه اي مفصل بـراي  نصفا و صمیمت و صداقت در افکار و مبارزه تا
یـا طـرز تفکـر    لی شما و نامه مـن نوشتم تمامی جواب داد این طور که نامه اش نشان می داد مثل اینکه نوشته هاي قب

ما نزدیک کرده نامه اولش امیدوارکننده بود پریروز هم نامه اي دیگر نوشته بود که کوشش می خودش او را خیلی ب
و آن دوست دیگر روي او کـار کـرده   بهادريدانم چرا کمالوند جواب نداده آیا کنم فوري جواب دهم ولی نمی

نمی دانم جواب نامه ات را داد یا نه ولی خوشش آمده بود باید رازانی. م بنویساند موقعیتش در چه حالست؟ برای
زیاد در بند افکار نیست فعالً میانه اش با من خوب است دلیل طرفداري سرسـختانه اش را  حائريروي او کار کرد 

هنوز زود است راجع فعالً با او دوست شده ام ولی حسن صدر. روي او نمی شود حساب کرد. دانماز شایگان نمی
به مطالب اساسی با او صحبت کرد از خواصش عقیده و ایمان به نهضت فلسفی و فکري اسالم است کتـاب روي او  

موضوع دیگري که ممکن جالب باشد اینکه از طرف یکـی  -3. خیلی موثر است هر چه بیشتر برایش کتاب بفرست
مور بین المللی تشـکیل مـی شـود مسـایل مختلـف در سـطوح و       از دانشگاه هاي کلیولند هر ساله سمیناري راجع به ا

کنند امسال از من درخواست کرده اند راجع بـه  نظریات همه شرکت کنندگان را به عنوان قطعنامه سمینار اعالم می
سازمان ملل و کارهاي آن و اشکاالت و مسائلش صحبت کنم من خودم می توانم گریزي به صحراي کربال بـزنم و  

ما راه صحیح تري داري که بشود از این فرصت استفاده کرد نظریاتت را برایم بنویس حتی اگر با نخشـب  من اگر ش
الي چارتر و اعالمیه حقوق بشر که چطور می تـوانیم  طع مکاتبه کرده ام مثالً از البصحبت کنی چون من با نخشب ق

بر بـه مـن   اگر نظري داري تا قبل از آخـر نـوام  دسامبر است 8آن را به جریانات ایران مربوط کنیم بنویس تاریخ آن 
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دست شما را می بوسد بچه ها را بـه جـاي   Babyسوران را از قول من و گلی سالم برسان . برسانی خیلی خوب است
. تلفن کردم جوابی نیامد یا خـواب بودیـد یـا بیـرون بـیش از ایـن مزاحمـت نمـی شـوم         11من ببوسید امشب ساعت 

قربانت سید.م برسانمصطفی را از قول من سال

676

18/جدبابایی، جعفر: از

یزدي، ابراهیم: به

نوامبر ـ پنجشنبه18: تاریخ 

امیدوارم حالتان روز به روز بهتر باشد و برنامـه مشـخص و مرتبـی پیـدا کـرده      . دکتر عزیزم ـ سوران خانم مهربان 
ی از خداوند متعال خواهانم که هـر تصـمیمی را   بهترین است ولSmithاگر چه به نظر من هنوز پیشنهاد دکتر . باشید

باري من هر چه فکر می کنم خودم را مقصر نمی دانم تا قبـل از آمـدن بـه بیـروت     . که گرفتید با موفقیت توأم باشد
فقط یک نامه از آمریکا از شما داشتم که حرکت کرده اید و بعد نمی دانستم کجا هستید در نامه بیروتی قبلـی شـما   

نوامبر دریافت کردم به هـر حـال   6در حالی که من کاغذ را » نوامبر اعتبار دارد5آدرس فقط تا «وشته بود هم دکتر ن
علت تاخیر در ترخیص اثاثیه این بود که نمی دانستم چه اسـت و احتیـاج بـه گذرنامـه سـوران خـانم بـود کـه آن را         

وشتم جوابی نیامد تا باالخره دل به دریا زدیم مرخص کنیم هر چه صبر کردیم خبري نشد که نامه براي دکتر طلیعه ن
البتـه قـبالً   . و با گذرنامه خودم و گلی تحت عنوان اینکه اسباب ها متعلق به ماست آنها را هفته پیش مرخص کـردیم 

هستند ایشان هم چندي قبل تلفـن کردنـد و گویـا    بندر شاپوردر آقاي ژاله چیان خواهر سوران خانم گفته بود 
سفارش هم کرده بودند در گمرك خرمشهر حاال یا رفیق من یا آقاي ژاله چیان هر کدام موثرتر بودنـد االن اسـباب   

و منتظر دستور هستیم آن را چکار کنیم هر طور صالح می دانید مرقوم فرمایید اطاعـت  ) در آبادان(ها خانه ما است 
جان باید اسباب ها را به اسم من می کردي چون گیرنـده شـما بودیـد ولـی آدرسـت      حاال که گذشته برادر. ی شودم

دیگر اینکه از محتویات چه آنها کـه  . را خوب نمی فهمند دردسر بزرگی بودC/Oوسیله من بود اینجا هم که بعضی 
داهللا به خیر گذشته انشاءاهللا براي دفعه گویا قفل هم بوده اند خبري نداشتیم و نمی خواستیم خوب بررسی شوند بحم
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حقیر هم کذلک خدمت جناب خلیل خان و زیبـا  . گلی به هر دوي شما سالم می رساند و بچه ها را می بوسد. دیگر
فرید دست بوس است مقدمات جشن تولـدش را کـه روز دوشـنبه    . خانم و لیلی دارلینگ و یوسف خان ارادت دارم

بیش از این مـزاحم نمـی   . باشد سرما نخورد چون سرماخوردگی به شدت شیوع دارددکتر مواظب . گیریماست می
سیدقربانتان . شوم
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1/جعفرنیا، محمد رضا:از

یزدي، ابراهیم: به

1963دسامبر 20: تاریخ

پس از سالم امیـدوارم همـه وقـت موفـق و پیـروز      . به نام خدا        دوست و برادر عزیز آقاي دکتر ابراهیم یزدي
باشی چند روز قبل خواستم تلفنی از احوالت جویا شوم ولی مع التاسف تـو مسـافرت بـودي و دکتـر چمـران هـم از       

خانم شدم خیلـی دلـم مـی خواسـت فرصـتی      خستگی زیاد در محل کار به خواب رفته بود و جویاي احوالت توسط
پیش می آمد و مدتی با هم صحبت می کردیم گفتنی زیاد است و سعی خواهم کرد مختصراً به هـر یـک اشـاره اي    

فرستاده بودي خیال نمی کنم که براي شاهین فرستاده بود به هر حال فعالً مـن از او  اماناوالً کاغذي که براي . کنم
فرستم شاید قسمتی از آن را از برایش نوشته باشد ثانیاً از جهت کتاب هاي ارسـالی بنـده کـامالً    گرفته ام و جوفاً می 

هر چند سهم تو الزم می دانی از . دارم که بابت کتاب هاي ارسالی استموافق هستم و جوفاً مبلغ دو دالر ارسال می
کمی برایت بگویم برحسب اتفـاق و تصـادف   برایم بخر بگذار وقتی صحبت از انتشار و مطبعه شد از جریانات اینجا

ی هست که براي نیوجرسی می خواهم بفرستم و همین یروزي وقتی دکتر کیهانی با ما بود گفت که کاغذهامحمد
نکته موجب شد که کیهانی بپرسد چرا مگر ماشین چاپی در کار است و باالخره حسیبی گفته بود که بله مـا دسـتگاه   

داند که ماشین چاپی خریده شـده اسـت ولـی نمـی     باالخره دکتر کیهانی تا این اندازه میماشین چاپ خریده ایم و 
داند در چه محلی و چه کسی خریده و وقتی او به من گفت من شنیده ام تو هم شریک هستی گفتم بله ولی هر چـه  

ه او قـبالً کتـاب هـاي    کرد بگویم من چقدر براي این کار گذاشته ام گفتم چه اصراري داري به هر حال من بـا آنچـ  
سـیس گردیـده اسـت کـه     أارسالیت را در اتاقم دیده بود و به او اشاره کرده بودم که شـرکت انتشـاري در طهـران ت   
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بایستی با ارسال وجه به آنها کمک شود و شاید با خریدن سهام در آن امر خیر قدم مثبتی به نشـریات اخالقـی بشـود    
به من گفت اگر به من پول دستی هم بدهنـد  مهندس بازرگانجناب آقاي دکتر کیهانی با نگاه خاصی به کتابچه 

بحث زیادي بین من و او شد و گفتم که اگر تنها راهـی بـراي تهـذیب اخـالق     . من این گونه جزوه ها را نمی خوانم
ذهبی و جوان هاي ما و راهنمایی آنها به اتحاد و لزوم همـاهنگی وجـود داشـته باشـد تنهـا از راه کتـب اخالقـی و مـ        

صحبت به زبان توده مردم است به هر حال او که قبالً از این جریان خبر داشت من به او گفتم همان عـده اي کـه بـه    
فکر ایجاد شرکت انتشار افتادند به فکر این هم افتادند که با خریدن ماشین چاپ تسریع در کارهاي اندیشـه جبهـه و   

البته دکتر کیهانی همان آدمی اسـت کـه تـو    . در وقت شده باشدصرفبهه ملی شده و صرفه پول و ضمناً نشریات ج
همان چند روز کنگره شناختی آدم یک دنده اي است و همیشه همه کارها را با بدبینی تلقی می کند در خوب او را 

خواهنـد کارهـا را   خواهنـد از ایـن کـار پـول درآورنـد اگـر نمـی       او گفت که اگر حاال عده اي نظري ندارند نمـی 
نـد چـرا   صاري و به میل خود بکنند و اگر نمی خواهند در موردي که اراده کردند کار نشریات جبهه را فلـج بکن انح

را براي جبهه بخرند و در منزل یکی از افراد شورا کـار بگذارنـد و هـر وقـت ایـن فـرد رفـت        نینخواستند همین ماش
یگر فارسی را هم منتشر کرده پولی از جهـت جبهـه   دیگري آن را اداره کند و حتی با اعالن در نشریه مان نشریات د

ملی تهیه کنیم و همه بدانند که جبهه این قدر قوي شده است که نه تنها می تواند نشریات خودش را تهیه کند بلکـه  
او گفت اگر تصمیمی گرفته شود که قبوض بفروشند هر  عضو بخـرد و  . می تواند نشریات سایرین را هم چاپ کند

وض آن باقی ماند از طریق اهدا از افراد گرفته شود و او به من گفت که من مثالً خودم مایلم هر چه سـهم  اگر بقیه قب
شد بدهم و بعداً اگر خواستند صد دالر هم شده اضافی خواهم داد به شرط آنکه بدانم مربوط به جبهه ملی است ولی 

می است که دیروز می گفت که جبهه ملی شما جان این همان دکتر کیهانی قبلی است و این همان آددکتر یزدي
هاي افراد این طوري زیاد اطمینان نمی کنم ولی هر چه بین مـن و  صحبتدانم من روي را من دیگر جبهه ملی نمی

یک موضوع دیگر که شاید بخواهی بدانی چند تا از اعضاي ایـن حـوزه مـی گفتنـد     . او گذشته بود به اختصار گفتم
در اینجا خبر تازه اي نیست گـزارش  . دازیم دیگر نبایستی پول نشریه تبلیغاتیتان را هم بپردازیموقتی ما شهریه می پر

همه دوستان در اینجا سالمت . بفرستد و دیگر در اینجا خبر تازه اي نیستمحمد این حوزه را چند روز قبل دادم به 
دکتر چمرانتمنا دارم سالم و ارادت قبلی حقیر را به همه دوستان گرام خصوصاً آقاي . و برایت سالم می رسانند

دانی یزدي جان میالجزیرهدر مورد رفتن به . حضرت علیه خانم و نور چشمان عزیز را سالم می رسانمداريابالغ 
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خواهد کار مثبتی بکنم ولـی مـن در   من از افرادي هستم که با توکل به خدا و ایمان همه کاري را می کنم و دلم می
چون بدون پرده برایـت بگـویم   . شرایط فعلی در بین افرادمان آن آمادگی براي جنبش عظیم و نجات ایران نمی بینم

سبد جامعه هستند و با این افراد و با این ه در شورا دیدیم اینها گل هاي سرگرآنها که ما در این حوزه داریم یا در کن
روحیه ها هنوز آمادگی براي جنبش عظیم نیست و من با ایمانی که به تو دارم و می دانم تو از همه بهتر فکر می کنی 

کارم در آمریکا تمـام  64الي این را به امید تو می گذارم که اگر صالح می دانی از برایش اقدام کنی و من اول جو
خواهد شد و باز هم خودت می دانی اگر که بنا باشد انسان به الجزیره برود و نتیجه ها عاید نشود بیشتر اتالف وقـت  

قربانت ـ دکتر محمد رضا.  خواهد بود بیشتر مزاحم وقت عزیزت نمی شوم در انتظار نامه ات دقیقه شماري می کنم
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2/درضاجعفرنیا، محم:از

یزدي، ابراهیم: به

1964آگوست 24: تاریخ

. بنام خدا   دوست و برادر عزیزم آقاي دکتر ابراهیم یزدي پس از سالم امیدوارم همه وقت موفق و کامروا باشـید 
من شـماره تلفـن آقـاي احمـدي را گـرفتم و تلفـن       سارابروکنبا نهایت تاسف من همه وقت تاخیر داشتم وقتی از 

قایان حدود دو روز قبل حرکت کرده اند خالصه آنچه من آرزو می کردم نشد علت هم این بود کـه  کردم گفتند آ
به هر حال دکتر عزیز . من متاسفانه برنامه ام تغییر کرد و همین طور شما هم آدرس مستقیم براي مدت معینی نداشتید

این راه مقدس باشم مثل اینکـه ایـن سـعادت    من با وجودي که همیشه آرزو می کردم از بنیانگذاران و سربازان اولیه 
1230صـندوق پسـتی شـماره    مهدي صـادقی پـور  نصیبم نشد ولی یزدي عزیز آدرس مرا می دانی به اسم آقاي 

ت کـه  ارهـاي خانوادگیـ  تهران هر گونه کار یا امري چه در مورد کارهاي مشترکمان و امور جبهه و چه در مـورد ک 
یس من در انجام آنها افتخار خواهم کرد دکتر جان من در جریان حدود یک ماهی ممکن است داشته باشید برایم بنو

که در آلمان بودم در جلسات سازمان دانشجویان و جبهه ملی شرکت کردم و وضع اروپـایی هـا بـه نظـر مـن بسـیار       
ک یـا دو  رضایت بخش هست دوستان اروپایی ما آمادگی زیادي دارند و من خیلی بیش از پیش امیدوار شدم من یـ 
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نفر از اینها را اسم می برم و مطمئن هستم در آینده براي هدف مقدس ما بدون تاثیر نخواهد بود من االن که این نامه 
دانم کی به دست تو می رسد ولی حـتم دارم کـه بـه دسـت سـرکار      را به آدرس برادرت علی یزدي می فرستم نمی

ت سعی کرده ام که دوستان را به هدف خودمان آشنا نموده خواهد رسید من در آنجاهایی که فرصتی پیش آمده اس
و نظریه افراد مختلف را بسنجم و در جوف این نامه من نامه یکی از دوستانم را می فرستم کـه ایشـان مایلنـد ماشـین     

ده بکنـد  کس کـه بخواهـد بـراي تشـکیالت ملـی آن را اسـتفا      شان را در اختیار جنابعـالی یـا هـر   فولکس واگن خود
چه جریان قدري خنده دار به نظر می رسد که چرا این پسر خـودش ماشـین را نمـی آورد    ند استدعا دارم گرواگذار

خواهد براي مردم کشور ولی او از چپی هایی بوده است که به نظر من با افکار چپی که کم و بیش هنوز هم دارد می
ایشان محصل در اطریش هست ولی تابستان .بدهدایران و براي استقالل ایران از دست استعمار هر چه دارد و ندارد 

در صورتی که لطف کرد کسی را در نظر بگیرد کـه بخواهـد ایـن ماشـین را بـه      . کار می کنداشتوتگارتدر شهر 
کـه ایـن آقـاي مـروج نماینـده سـازمان       مـروج  محلی که مورد نظرتان هست ببرند ممکـن اسـت بـه آدرس آقـاي     

خود این پسر هم از افراد ملی و با ایمان و بسیار انسان هستند من در جریان چنـد  دانشجویان در اشتوتگارت هستند و
او هم هـر چـه از دسـتش برآیـد بـراي      . روزي که در اشتوتگارت بودم از حضور این پسر فعال استفاده زیادي کردم

تا از آن کتاب همین طور چندشماره آخر واندیشه جبههمن یکی دو شماره از . هدف هاي مقدس ما خواهد کرد
اگـر مایـل   . منتشره از موسسه انتشار با خودم داشتم به این دوستان اینجا دادم خیلی با گرمی از آنها استقبال شـد هاي

هستی به این آقاي مروج تماس نامه داشته باشید خیلی کمک خواهد بود و ضمناً  اگر اسم و نشانی اندیشه جبهـه یـا   
ما است برایشان بنویسید موجب خواهد شد که نشریات آمریکا بـیش از پـیش در   یکی از افرادي که مسئول تبلیغات

:آدرس آقاي مروج عبارت است از. بین محصلین اروپایی آشنایی پیدا کند

Ali Morawedji – Hamadani,  Weibenbu

و یـا اینکـه اگـر خواسـتی     -Pو:یا ممکن است به صندوق پستی تحت این شماره
و به امید اینکـه ایـن   74963جزئیات این ماشین را بهتر بدانی یا با ایشان تماس تلفنی بگیري تلفن او عبارت است از 

پیشگاه که پسر خیلی با ایمان و فهمیـده اي اسـت   پرویز دوست دیگرم که خواستم معرفی کنم آقاي . کمکی باشد
:محصل دانشکده پزشکی است آدرس ایشان هم عبارت است ازسارابروکنایشان در شهر 

Parviz Phishgah, (665) Homburg- Sara, Erbach, Durer sts. 123 a, Germany
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تمنا دارم در صورت امکان رابطه نامه ایمان را ادامه دهی به امید اینکه هر چـه زودتـر آرزو و هـدف مقـدس مـا      
دکتر محمد رضا جعفرنیاقربانت ـ به امید پیروزي جبهه ملی . صورت عمل به خود بگیرد
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3/جعفرنیا، محمد رضا:از

طلیعه، سرور: به

1966ژوئن 25: تاریخ

همه وقـت سـالمت و   . حضور محترم خواهر عزیز و مهربانم حضرت علیه طلیعه خانم محترماً پس از عرض سالم
تصادف عجیبی بود در سـفر اخیـرم   . موفقیت جنابعالی و فامیل محترم را از درگاه حضرت احدیت مسئلت می نمایم

و مـن بـا وجـودي کـه آن همـه از      صحبت می کردم صحبت از جنابعالی شـد دکتر طلیعهدر طهران وقتی با آقاي 
دانستم که دکتر اخوي جنابعالی هسـتند بنـده شـرمنده    محبت هاي خواهرانه جنابعالی برخوردار بودم تا آن روز نمی

محبت هاي بیش از حد آن خواهر مهربانم هستم و زحماتی کـه در آمریکـا داده ام و الطـاف خواهرانـه تـان چـه در       
اونـد انشـاءاهللا   امیدوارم که خد. همیشه در نظرم هست و تا ابد برایم درس خواهد بودآمریکا و چه در مسافرتم براي 

سرمشق ابراهیماگر در زندگی بتوانم از جنابعالی و برادر گرامم . چشمان گرامتان را سالم بداردهر وقت شما و نور
گرفته بودم االن خیلی راحت تر بگیرم آدم مفیدي براي جامعه خواهم بود من اگر نصایح برادرم ابراهیم را در گوش

به ایـران  بودم من روي عالقه به فامیل و بستگانم پس از مدتی که در اروپا بودم به ایران آمدم و از همان لحظه ورود 
م و گرفتاري هاي متعدد زندگی طوري برایم پیش آمد شد که هر روز ده ها بار به خـودم  به علت وضع بد خانوادگی

ستم که انسان بایستی دیوانه باشد که تمام مزایاي خارج را رها کرده و به امید فامیل و مام وطـن  لعنت و نفرین می فر
یس بخش استخدام شدم پس از چهارده ماه هنوز بخشی وجود ندارد ئمن که به عنوان ر.  در نهایت سختی به سر ببرد

ه علت کمبود بودجه دولت تقلیل یافـت و  و حقوقم هم که ماهی سه هزار تومان قرار بود باشد ماهی هشتصد تومان ب
من هنوز یکی از کارهایی را که در آمریکا یاد گرفتم نتوانستم در ایران انجام دهم خالصه آن بهشت برین خیالی که 
ما در ذهنمان داشتیم همه خیال واهی بود تمام دوستانی که از آمریکا آمده اند در صـددند برگردنـد و مـن هـم کـه      
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که موثر واقع بشوم وجودم عاطل و باطل است گرچه این کشور کمی روي غلطک افتاده و با انقـالب  امیدم این بود 
دارند مالحظه می ششم بهمن و تقسیم اراضی تا حدي وضع مردم بهتر شده است ولی هنوز مردم آن روشنی فکر را ن

کنند که انسان شاخ در مـی  یی میگاه عناصر اخاللگر حتی کسانی که در خارج هم بوده اند کارهاشود که گاه و بی
را حتماً شنیدید که وقتی سوءقصـد بـه اعلیحضـرت شـد چطـور عـده اي مهنـدس و        حادثه کاخآورد مثالً جریان 

تحصیلکرده در جریان دست داشتند و یا پس از آن دو سه گروهی دیگر از صد نفري یا کمتر مسلح بـوده انـد و در   
ه اند ولی دولت بیدار است و تمام این اخالل گریان بالفاصله شناخته قصد اخالل داشتکوه هاي اطراف طهران

بـراي ماهـا کـه در خـارج چنـد      می شوند روي این اصل امیدواري هست که وضع کشور ما ثابت بماند ولـی اصـوالَ  
صباحی را گذراندیم تحمل این زندگی در ایران غیرممکن است چون درآمد کم مخارج زیاد زندگی پـر از رنـج و   

نمـی کنـد کـه    دغل و دزدي و رشوه خواري همه جا هست چون دولـت زیـاد فعالیـت    وابم و از طرفی مردم پست ت
خواسـت  خیلـی دلـم مـی   . ایه بر این مبنا قرارگرفتـه اسـت  رشوه را از بین ببرد ولی امکان آن خیلی کم است چون پ

وقت و اینکه انسان همه چیـز را نمـی  کاغذم جا داشت و کاغذ مفصل تر می نوشتم ولی به علت کمبود جا و کمبود
آمده طهماسبیتواند در نامه بنویسد دیگر اطاله کالم نکردم دوستان ایران همه سالمتند تا آنجا که من اطالع دارم 

و دوسـتان پیتسـبورگ نامـه دارم همـه     کیهـانی هم خبري ندارم از سید است طهران و در راه آهن کار می کند از 
خوب بوده اند سالم گرم و قلبیم را مجدد به ابراهیم برادر گرامم تقدیم داشته من هم سعی خواهم کرد کـه پـس از   
دو سال مجدداً به طرف آمریکا بروم چون امکانات زیادتري در آنجا هست و در اینجـا زنـدگی بـه معنـاي زنـدگی      

محمد رضابااحترام . عزیز خصوصاً خلیل عزیز را از طرفم ببوسیدوجود ندارد همه نور چشمان

680

4/جعفرنیا، محمد رضا:از

یزدي، ابراهیم: به

)1967(ت/ب: تاریخ
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پس از سـالم از درگـاه حضـرت احـدیت خوشـوقتی و سـالمت       ، دوست و برادر عزیزم جناب دکتر یزدي عزیز
ت تلفن کردم شما تشریف نداشتید در حـدود سـه هفتـه قبـل یـک      روزافزونت را طالبم برادر جان متاسفم که هر وق

مرتبه چون مادرم کسالت داشته تصمیم گرفتم که به ایران بروم ولی کارهـایم مرتـب نشـد و نتوانسـتم بـروم و لهـذا       
حاال هم پس از تلفن به . شب تلفن کردم در منزل تشریف نداشتید11شما کردم و با وجودي که ساعت ه تلفنی هم ب

دانم ولو براي یک هفته یا ده روز هم شده است به ایران بروم نمیـدانم رفـتن بـه ایـران تـا چـه انـدازه        یران الزم میا
خواهـد نظریـه تـان را    دردسر خواهد داشت شما اگر فرمایشی داشته باشید برایم بنویسید یا تلفن بفرمایید و دلم مـی 

یـک  Texasدانم سـاعت  ف داشته باشید چه موقع است چون میبدانم برایم بنویسید بهترین موقع که در منزل تشری
صبح شما خواهد بود به هر حال منتظر نظریه و خبر شـما خـواهم   6صبح ما 7ساعت دیرتر از اینجاست یعنی ساعت 

چون .قربانت محمدرضا. بود مدت هاست هیچ گونه خبري ندارم همیشه خوشوقتی و سالمت شما را مسئلت دارم
وست عازم هستم استدعا دارم هر چه زودتر بنده را در جریان بگذارید خدمت سرکار خـانم و همگـی   براي آخر آگ

. فامیل سالم عرض دارم
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5/جعفرنیا، محمد رضا:از

یزدي، ابراهیم: به

1971دسامبر 22: تاریخ

قتی و سـالمت  دوسـت و بـرادر عزیـزم جنـاب دکتـر ابـراهیم یـزدي    پـس از سـالم خوشـو          به نام خدا         
امیـدوارم همیشـه وجـود نازنینـت در نهایـت      . از اینکه دیرتر برایت نامه مـی نویسـم شـرمنده ام   . روزافزونت را طالبم

صحت بوده و در افکار عالی و انسانیت روز به روز موفق تر باشید جوفاً بیست دالر فرستادم نتیجه فعالیت ها تاکنون 
تمـاس گـرفتم او گفتـه اسـت     محمـد حسـیبی  ا هم پست کرده ام و بـا  چیزي جالب نبوده است نشریات رسیده ر

طوري که آدرس او همانخودش برایت وجه می فرستد آدرس را هم برایش نوشتم حتماً با شما تماس خواهد داشت 
: دانی عبارت است ازمی
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600 worth St. , Pitsbourg Pa 15217,

اگر مایل باشید می توانید مستقیماً با این شماره تماس بگیرید -843060412: تلفن مطب من هم عبارت است از
.خدا یار و نگهدارت. که فقط روزها هستم منتظر خبر شما هستم سالم حضور سرکار خانم و آقاي دکتر طلیعه بفرما

generaمتاسفانه در این شهر فقـط یـک   . در مورد کالج یا دانشگاه هاي این حدود پرسیده بودي. دکتر محمد رضا

college است که بیشتر مدرسه مذهبی است وcommunity college هم هست که به نظر من براي خارجی ها زیاد
یل بیشتر فاصـله نـدارد و   ما25-30ولی سه دانشگاه زیر که هر سه در شهر پیتسبورگ هستند و تا اینجا . جالب نیست

طـوري  توانم تحقیق کنم ولـی ب برایم بنویسی بیشتر مینام و خوب هستند اگر لطف کرده رشته مورد نظر را هر سه ب
:گران هستند برادر خودم در ماساچوست درس می خواند و مناسب تر استدانم همه دانشگاه ها امروزه نسبتاًکه می

Penn state University-Pittsburgh University- Duquesne University

محمد رضاقربانت . منتظر خبرت هستم
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6/جعفرنیا، محمد رضا:از

یزدي، ابراهیم: به

1972می 2: تاریخ

پس از سالم از خداي بزرگ خوشوقتی و سالمت روزافزونـت را  دوست و برادر ایمانی جناب دکتر یزدي عزیز
کاغذهاي ارسالی مرتب می رسد و تشکر دارم برگه هاي اوراق کمک به زلزله زدگان نرسیده البته برسـد تـا   . طالبم

مسـأله تلفنی توجیـه کـرده اسـت کمـی     محمدهمان طوري که . آنجا که برایم امکان داشته باشد اقدام خواهم کرد
برایم مشکل شده و شاید نتوانم به این ترتیب ادامه دهم چه پدر و مادر او در ماه جون به اینجا خواهند آمد و خانمم

همین هم براي این است که او خیلی به پدر و مادرش نزدیک تر است تا من و حتی اگر آمدن آنها در کار نبود شاید 
دالر کـه خواسـته بودیـد فرسـتادم     360لی است فعالً چک هم برایم مشکمسألهاو مرا ترك می کرد به هر حال این 

ولی چک شما را هنوز نقد نکرده ام در هفته قبل مقداري آجیل و مطبوعات رسیده بود کـه پسـتی برایتـان فرسـتادم     
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امیدوارم به موقع برسد همین بسته ها که در صندوق عقب ماشین گذارده بودم کار را خراب کـرد و خـانمم آنهـا را    
اگر کاري از دستم برآیـد افتخـار خـواهم کـرد متاسـفانه شـرایط       . ود و دیگر به کلی بر همه ناراحتی ها افزوددیده ب

امروزي برایم خیلی مشکل شده است خصوصاً که در شش هفته آینده بایستی براي بورد تخصصیم هـم خیلـی کـار    
ربانت محمد رضاق. سالم بنده خدمت خانم ابالغ بفرما و دکتر طلیعه را سالم دارم. کنم

683

7/جعفرنیا، محمد رضا:از

یزدي، ابراهیم: به

1972می 17: تاریخ

با نهایت معذرت امـروز از بانـک کاغـذي دریافـت     . پس از سالم،دوست و برادر عزیزم جناب دکتر یزدي عزیز
دالریت را مراجعت داده اند این هم نمونه از الهواسی و نامرتب بودن کار مخلص خالصه فورا360ًکردم که چک 

وجه را در بانک گذاردم و استدعا دارم چک را در جریان بگذارید انشـاءاهللا ایـن نوبـت دیگـر ایـن نـاراحتی پـیش        
سفانه این دیگر خیلی غیرمنتظره بود بـی نهایـت شـرمنده ام انشـاءاهللا     أوضع مالیم خیلی بد نیست ولی مت. واهد آمدنخ

خواهید بخشید و چک را خواهش دارم فوري در جریان بگذارید سالم مخلص خدمت سرکار علیه خانم ابالغ بفرما 
رمایید ایـن کـاش بتـوانیم از تعطـیالت یـا مرخصـی       را سالم بفدکتر طلیعهو نور چشمان عزیز را سالم دارم جناب 

دکتر جعفرنیا قربانت . استفاده کرده از نزدیک زیارتتان کنیم یا شما به این طرف ها تشریف بیاورید

684

1/جعفري: از

ابراهیمیزدي،: به

ت/ب: تاریخ
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اولین نامه ي شما را دریافت کردم آنچه برایتان ارسال .پس از عرض سالمدوست بسیار گرامیبه نام خدا          
لیسـت  .دخطی آدرس به دستتان برسد لذا آنطور که دیدیـد شـد  داشتم نمونه بود که چون اطمینان نداشتم به خاطر ب

و مقداري از آنها هم به صورت پلی . ارسالی شما مقداري زیاد نوار است که نمی توان به آسانی تهیه و ارسال داشت
به صورت کتاب استخراج منابع فرهنگیو تصفیه چهار زندان ایدئولوژيکپی است که مانند قبل مجموعه 

یک جلد از نشریات دانشکده را برایتان ارسال داشتم که امیـدوارم بـه   . منتشر شده که انشاءاهللا برایتان خواهم فرستاد
راستی .ضاع روزگار هم چندان راضی نیستمز اوا.استاد علی مزینانیاست از حجدستتان برسد مطالبی در مورد 

گردد آدرس یکی از دوستان انگلیسی زبان خود را بنویسید که با او گردد یا نه اگر بر میآقاي کمالی به ایران برمی
مکاتبه نمایم و این همه ایشان را زحمت ندهم و در مراجعتشان مایه خجلت کمتري بشوم بـاري نامـه قبلـی ام را کـه     

بیش از این امکان نبود انشاءاهللا در آینده جبران خـواهم کـرد   . پستی داده بودم انشاءاهللا به دستتان رسیده استپاکت 
بیشتر اصرار من در تکمیل مکالمه مکاتبه اي است که انتظار داري آدرس یکـی از دوسـتان انگلیسـی زبـان خـود را      

آمدن به آمریکا هنوز تصمیم قطعی ندارم امـا بـا اوضـاع    برایم بفرستی انشاءاهللا که مایه زحمت نخواهد بود در مورد
. اقتصادي آینده امیدواري ها می رود به عالوه هنوز نتوانسته ام آن طوري که الزم است زبـان خـود را تکمیـل کـنم    

مـه  در اوضاع خانواده سوال کرده بودید بحمداهللا ه. باید مدارك خود را نیز به ترجمه بدهم و اینها کلی کار می برد
مقدم با خانواده خدمت شما سالم و دعا می .و خانواده خدمت شما سالم می رساندمصطفیداداش .سالمت هستند

بـا فامیـل افسرشـان    ) در بوفـه بـود  که هر دو(شان را یادم نیست و دوست دیگرشان که حاال اسمشهرام آقا .رساند
سالم می رسانند امیدوارم هـر کجـا هسـتید بـه شـما      که از سفر شمال برگشتند خدمت شما دعا و آقاي احمدیان 

.خوش بگذرد و جاي رفقا را کم خالی ببینید و ما را هم یاد کنیـد بـه عـالوه مطالعـه همـواره منتظـر نظـر شـما باشـد         
خبر فرار شـهرام و سـروان احمـدیان و بهـرام از زنـدان      -از تهران(.موفقیت دوست عزیزم را در همه حال خواستارم

).ساري

685

1/علیجمالی،: از

ابراهیمیزدي،: به
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1974ژانویه 3:تاریخ

نمودید پیام مجاهداز اینکه اقدام به فرستادن . دوست عزیز آقاي دکتر یزدي    انشاءاهللا که حالتان خوب است
البته . نسخه برسانید که کفاف ما را نمی دهد20نسخه را به 10ه تعداد کخیلی متشکرم و می خواستم خواهش کنم 

) ده نسخه از هر کدام(به عناوین مختلف ما دونیشن آن را جمع خواهیم کرد همچنین چند روز پیش مقداري کتاب 
کجا از«و » شهادت«برایمان رسید که خیلی خوشحال شدیم و باز خوشحال خواهیم شد که اگر کتاب هایی مثـل  

که فقط یک نسخه فرسـتاده  »انسان و اسالم«از کتاب را برایمان به تعداد ده نسخه بفرستید، همچنین» آغاز کنیم
را هـم  حسـنک گویـا کتـاب   . که هیچی نفرستاده بودندتشیع علوي و تشیع صفويو همچنین از کتاب . بودید

از این مطلب که بگـذریم امیـدوارم   . شما تکثیر کرده اید و اگر بتوانید براي ما هم بفرستید خیلی متشکر خواهیم شد
در ضـمن پـول   . علـی جمـالی  ،به امید موفقیت. ذرتان به شیکاگو بیافتد تا بتوانیم بیشتر صحبت کنیمکه دوباره گ

. خواهم فرستادشریفیکتاب ها را هم به زودي به آدرس آقاي 

686

1) /ابوحنیف( جمالی:  از

ابراهیمیزدي،: به

ـ بیروت21/7/1977:تاریخ

فکر می کنم که . اب آقاي دکتر یزدي سالم گرم مرا بپذیریدسرور عزیزم جنبسم اهللا الرحمن الرحیم
من در طول این مدت با افراد مختلفی برخورد . به دستتان رسیده باشد» دکتر علی شریعتی«و »رساله وامل«

آدرس ها را به کردم و آنها نیاز به کتاب هایی که درباره اسالم نوشته شده دارند بنابراین می توانید مقداري از کتاب
من بفرستید و اگر در صورت ماندن در لبنان سعی می کنم یک سازمان کوچکی در رابطه با پخش کتاب در اینجا 

در ضمن با یک عده پاکستانی صحبت می کردم و آنها اظهار می . بوجود آورم و رابطه مان را با شما مرتب کنم
خصوص در رابطه ایران باشد تمایل ندارند و اگر کتاب هایی که جنبه سیاسی بکردند که ملت مسلمان پاکستان به

مسائل را فقط اسالمی و به مرور سیاسیش کرد ارزشمند است و اکثر آنها یا اردو زبانند و زبان انگلیسی را می دانند 
در کشورهاي پاکستان و بنابراین با امکاناتی که دارید سعی کنید مطالب اسالمی را به زبان انگلیسی ترجمه کرده و 
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ه با آنها مذاکرده به هر صورت این قسمت ذکر شده خواست آن عده پاکستانی هایی بود ک. (پخش کنمهندوستان  
در ضمن در اینجا توانسته ام با افراد و موسساتی آشنا شوم و آنها می توانند جلد کتاب طرح و درست ). کرده بودم

ی خواهید چاپ کنید در اینجا جلدش را درست کرده و بکنند و اگر مایل بودید من می توانم هر کتاب را که شما م
در خاتمه شما را به خداي متعال می سپارم و سالمتی و پیروزي شما . ستم و شما از روي آن افست کنیدبراي شما بفر
بیروت ابوحنیف قربان شما . را آرزومندم

687

1/جوادي: از

یزدي، ابراهیم: به

ت/ب: تاریخ

در بعضی قسمت هـا  . خیر در فرستادن این فصل معذرت می خواهمأاز ت. عرض سالمحضور برادر کمال پس از 
.اسم هاي ادارات به انگلیسی نوشته تا در صورتی که توضیحی براي آنها بخواهید بتوانید به کتاب اصلی رجوع کنید

6. ی اسـت کـه فرسـتادید   دالر آن بهاي کتاب هـای 35/6. دالر برایتان می فرستم12.35همراه این نامه چکی به مبلغ 
برایشـان بفرسـتید خـوب    M.S.Aدر صورتی که رسیدي از طرف . استWilliam Gurtinدالر آن زکات فطر آقاي 

کنند براي افراد لطفاً از کتاب هاي مهندس بازرگان براي ما بفرستید و ضمناً هر کتابی که دارید و فکر می. می شود
ضمناً  اگر ممکن اسـت یـک کپـی از    -برادرتان ـ جوادي . عرض دیگري ندارم. ي ما بفرستیدابتدایی مفید باشد برا

.متشکرم. دوزخیان روي زمین را براي ما بفرستید
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1/چمران، مصطفی: از

یزدي، ابراهیم: به

1339اسفند : تاریخ

1383انتشارات قلم . بنیاد فرهنگی بازرگان . دکتر ابراهیم یزدي-یادنامه شهید بزرگوار: رك به

689

2/چمران، مصطفی: از

یزدي، ابراهیم: به

1340اسفند 8: تاریخ

یادنامه : رك به

690

3/چمران، مصطفی: از

یزدي، ابراهیم: به

1341فروردین 8: تاریخ

یادنامه : رك به
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4/چمران، مصطفی: از
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یزدي، ابراهیم: به

16/5/1962ـ 1341اردیبهشت 26: تاریخ

یادنامه : رك به

692

5/یزدي، ابراهیم: از

چمران، مصطفی: به

ـ موریستون 1962می 27: تاریخ

سرور عزیز و دوست گرامی جناب آقاي چمران بعد از عرض سالم نامه زیبا و پر از لطف و محبت به نام خدا 
بار آن را البته کم و بیش جریان اخ. چندان خوشحال شدمخبر پیروزي و سالمتی شما صدرا دریافت کردم و ازتو 

اما چون معلوم نیست که تمام مطالب ارسالی ما به تهران . از طریق مطبوعات خواندم و مقداري براي تهران فرستادم
از . 2. بفرستیدماز هر گونه مطالب روزنامه که دارید یک سري برای. 1.برسد من پیشنهادات زیر را به شما می دهم
آقاي قلی پور توسط .MR. GHOLIPOOR, c/o Miss Akram Hariri.کلیه آنها یک سري به آدرس زیر بفرستید

. نام فرستنده بایستی مستعار باشد. ـ کوچه خادم آزاد ـ چهارراه گمرك امیریه ـ تهران24شماره . خانم اکرم حریري
اگر خصوص ب) انه پیش خودتان بماندمحرم(این آدرس و اسم مستعار براي آقاي مهندس بازرگان است ). خلیلی(

چنانچه مطالبی که راجع به شاه جمع آوري کرده اید چند نسخه براي من و چند نسخه براي سایر دوستان بفرستید 
ایشان همان آقاي مهندس بهادري خودمان هستند که رئیس سازمان .که آدرس می دهند بسیار ممنون خواهم بود

لطفاً شما جریان کنگره دانشجویان را به طور کامل ضمناً. دانشجویان ایلی نوي و مسئول جبهه ملی آن استان هستند
. چون متأسفانه از وضع کامل آن بی خبرم. براي ایشان بنویسید که حتماً شرکت کنند

Mr. Bahadori, 1012 W. Springfield Ave, Urbana Ill.

1. Mr. A. Yazdi, p.o.box 5505 U.K. Lexington KY. . نطقه استایشان برادر من و تنها فعال آن م
2.
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3. She, Rawassani, Berlin W50 Post patch 13
4. Kommitee  der Iran National Front Berlin, Germany, Blncharl, bg Y. PostPach y2

5. ) خلیلی. (ـ نام فرستنده را مستعار بگذارید93آقاي مرتضی مقدم ـ خیابان البرز ـ کوچه حمام برق ـ شماره 
6. Anvari, Koln-Suz, QE-Moel pl . 11 کمیته جبهه ملی کلن
7. Massali, KIEL WIK, HEIDERSTR. 7 دبیران فدراسیون آلمان هیأتکمیته جبهه ملی کابل و آدرس 
8. Madjlessi , KAISER-FRIDRICH-RING 38 , WEISEBADEN

9. ENAYAT, MUNCHEN 23, Belgzad STR, 52, II مونیخ  
10. POSTNAT 136, POSTFACH 39, WIEN, . این آدرس کمیته اجرایی کمیته هاي اروپایی جبهه ملی است
11. Mr.Guscheh, WIEN III, Sapesianerg 3A دبیر رابط کمیته مزبور
12. M. ZOKAI, 22 AV.PAUL HEGER, Bruxell 5, Belgium جبهه ملی بلژیک
13. Dr. Taghizadeh, 8 Longmidge Rd. London S.W.5.  ENG
14. SOLTANI , C/O Mr. cheneaux. GP/. Du. Vallan- Lausanne,   Swiss
15. Mr. Geramimanesh, Massmann str. 5, Hannomer.
16. Yavari,   Bonn-Tannesliuseh. Konigheng  str. XXIV
17. Mr. Rastin, Braunschiueg, Gruin Str. 9
18. Mr. Pakdaman, Dusseldof, Strumpell Str. 6
19. Kargo scha, Hamburg 20, p.o.box 2944
20. Mr. Vardjavand, Hospital de la cite, Maison International, Cite Univercitaine, Paris  XIV.

21. Mr. P. Amin, 10 Rue de Vaugirand, Paris 6, France جبهه ملی سازمان دانشجویان فرانسهمسئول
براي همه آنها شما می توانید هر مطلبی که دارید و می خواهید بفرستید و به نظر من این امر ضروري است که 
آنها بدانند شما چکار می کنید البته بدون شک می دانید که همه را به نام جبهه ملی یا سازمان دانشجویان محل 

و در صورتی که شما » کمیته اجرائیه جبهه ملی آمریکا«و در تمام آنها صرف بنویسید بدهید نه به نام شخص ـ
بفرستید که هم از لحاظ وقت و سایر مطالب به ما کمک کرده اید و اگر نتوانید بفرستید خواه و ناخواه شما بایستی 

ارم ن بود اما من چند مطلب اساسی دخوب اینها مطالب روزمره خودما. براي ما بفرستید تا ما براي همه آنها بفرستیم
راجع به کار سازمان دانشجویان ـ متأسفانه نه براي من و نه براي آقاي نخشب هیچ. که بایستی با شما مطرح کنم

. دالر خرج دارد که قادر به تهیه و پرداخت آن نیستیم800-700کدام امکان آمدن به آنجا نیست حداقل در حدود 
قبل از آنکه راجع به کاندیدا بخواهیم بحث کنیم به نظر : اما نظریاتی که داریم. ما صفر استبنابراین امکان شرکت 
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من بایستی شما راجع به اختیارات سازمان فکر کنید این سازمان چیست؟ وظایفش چیست؟ رئیس چه وظایفی دارد؟ 
ق اصولی بوده است و بر مبناي یک آیا تمام کارهایی که در گذشته شده و رئیس آینده هم بخواهند انجام بدهد مطاب

ت مرکزي سازمان هر چند وقت به چند وقت بایستی جلسه أاساسنامه و در حدود وظایف بوده است یا خیر؟ آیا هی
کلی است یعنی Tبه هر حال این. جلسه نداشته باشدت در ظرف مثالً یک سال اصالً أداشته باشد آیا می تواند این هی

و نظر ما درباره این وظایف و اختیارات این . ت رئیسه و مسئولین آن از رئیس و غیرهأیحدود اختیارات وظایف ه
ت رئیسه جدید و بعد از رسیدگی و تصویب گزارش هاي رئیس و مسئول أاست که بایستی کنگره قبل از انتخاب هی

و مقررات را نوشته و به ت رئیسه فعلی بایستی چند نفري را انتخاب کند که این وظایف أمالی و سایر مسئولین هی
به نظر من ترتیب و مقررات .تصویب کنگره برساند و همچنین مقررات تشکیل کنگره سال هاي بعد را بنویسند

کنگره فعلی که تنها نظر چند نفر معدود است، منطقی نیست براي کنگره امکان رسیدگی به این افراد با در دست 
و هر کس در . ر بیشتر به کار شرکت هاي تجارتی آمریکایی شبیه استاین کا. داشتن رأي نمایندگی وجود ندارد

محل خود می تواند این آراء را درست کند مثالً من راجع به نیویورك حساب می کنم اینها می گویند در نیویورك 
50قط عضو دارند اما تشخیص عضو بر مبناي اصول اساسنامه که شهریه بپردازد و رسماً عضو باشد ف150در حدود 

نفر شرکت کرده اند بنابراین اینها ممکن است از نیویورك چند 37و چند نفر هستند که در آخرین انتخابات فقط 
هاست می کوشیم سازمان همچنین در نیوجرسی ما مدت.رأي وکالتی در کنگره شرکت کنند150نفري با مثالً 

مثالً من که شاید جزو آن دسته می باشم که بایستی نیوجرسی را درست کنیم اینها می گویند خیر وجود دارد اما 
بدانم که کجاست و چند نفر هستند از وجود آن بی خبرم و تازه وجود آن براي ما از زمانی کشف شد یعنی به ما 

بنابراین من با این وضع کامالً . گفتند که هست که صحبت کنگره با ترتیب رأي بندي جدید مطرح شده است
ر از آنکه شرکت کنم یا نکنم بر مبناي تجاربی که دارم آن را به صالح سازمان دانشجویان نمی مخالفم و صرف نظ

در مرحله . اما اینها نظریات من بود. دانم واهللا اعلم به حقایق امور و این امر بستگی دارد صددرصد به نظر خود شماها
کنم و فکر می کنم براي سازمان دانشجویان ید می أیاوالً من شخصیت لباسچی را ت. دوم راجع به عناصر کاندید

شرق فعالً سرگرم کار جبهه ملی بوده و بایستی باشد و غرب می تواند مرکز فعالیت هاي . شرق و غرب ندارد
و پیشنهاد من و یکی از نظریات من این است . و به هیچ وجه این امر اشکالی ندارد و نخواهد داشت. دانشجویی باشد

هیأت رئیسه بایستی سه نفر در یک محل نزدیک به هم باشند که بتوانند کارها را اداره کنند و نفر5که حداقل از 
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به . من مطمئن هستم که شما می توانید در میان این همه عناصر فعال و با شخصیت خودتان این جمع را فراهم کنید
. بودید آقاي فاطمی کاندید نیستندهر حال من با سایر دوستان هم که صحبت کردم، چون به طوري که شما نوشته 

ت رئیسه أید می کنیم و راجع به آقاي قطب زاده هم معتقدم ایشان بایستی و می توانند جزو هیأیترا آقاي لباسچی 
راجع به . راجع به کار سازمان لطفاً ترتیب کار کنگره و تاریخ آن را فوري براي آقاي مهندس بهادري بنویسید. باشند

تصور می کنم براي من و شما که چندین . ی سایر مسایل کلی تر که با آن دست به گریبان هستیمکارهاي جبهه مل
دوست . سال متوالی با هم از نزدیک کار کرده ایم و با زبان هم آشنا هستیم بهتر بشود یکدیگر را درك کرد

ما در . بحرانی به سر می بریمعزیزت ـ مصطفی عزیز ما ـ مبارزات ما ـ نهضت ما ـ جبهه ملی ـ همه در یک شرایط 
. مرحله اي از مبارزه هستیم که وسعت و پراکندگی مبارزه با قدرت دستگاه رهبري و حقوقی آن هماهنگی ندارد

ماري دارد کافی بوده است اما عاستضدشکل و محتوا جبهه ملی ایران یک دوره کوتاه مبارزه که جنبه ضدخارجی 
و به مرحله مبارزات انقالبی و داخلی وارد شده است محتوا جبهه کافی که نیست چون مبارزه ما از آن مرحله گذشته 

هیچ بلکه خود یک عامل ناراحت کننده اي شده است، و به نظر ما در صورتی که تمام عناصر مغز و استخوان دار، 
و حالجی قرار تمام عناصري که داراي یک اعتقادات عمیق اجتماعی هستند و مسایل را خیلی عمیق تر مورد بحث

می دهند متحد نشوند و یک قطب جذاب قوي در داخل جبهه ملی به وجود نیاورند ما در معرض یکی از بزرگ 
مسلکی ترین فاجعه هاي مبارزات خود قرار داریم و در همین شرایط فعلی، بهترین موقعیت براي وحدت این عناصر 

مونه در حال حاضر عده بسیار زیادي از جوانان ما در خارج از بدهند به عنوان ناست که با اتحاد خود جبهه را نجات
کشور در جریان مبارزات اخیر شرکت کرده اند و بدون آنکه قبالً آنها را آماده کامل کرده باشند و اصول صحیح و 

این جیاتمنطقی مبارزه را درك کرده باشند به دنبال احساسات خود در این مبارزات شرکت کرده اند، به دنبال ن
مبارزات تعداد کثیري از آنها قادر به بازگشت به ایران نیستند، در همین محیط آمریکا در شهر خودتان شما حساب 
کنید چند درصد شما می توانید اعتماد کنید و جرأت کنید که به ایران برگردید آیا ما شوخی می کرده ایم با شاه و 

بی حساب سروکار داریم بنابراین این راهی که ما در مبارزه پیش ارتش و تمام آن سازمان هاي نظامی و اعدام هاي
تسلیم و راه بازگشت را براي کسی باقی نمی گذاریم یک گرفته ایم که تمام پل هاي پشت سر را خراب کرده و

تاکتیک با ارزش خوبی است اما از خودت و چند نفر معدود که بگذري آیا بقیه در چه وضعی هستند آیا آنها به 
اندازه شما در مبارزات خود عمیق هستند آیا خطر آنها، در خلع سازمانی جبهه ملی، چیست؟ آیا این به نفع چه 
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گروهی که داراي سازمان قوي سیاسی است تمام خواهد شد؟ چه در اینجا و چه در اروپا عناصر توده اي به طور 
ین تهدید به نحو بارزي چه در اینجا و چه در اروپا غیرمستقیم سازمان هاي نامرتب جبهه ملی را تهدید می کنند؟ و ا

مرداد شما 28به چشم می خورد خوشبختانه در بسیاري از مراکز مبارزه دوستان با سابقه ما ـ که سال هاي سیاه بعد از 
صر و همانطور که شما می دانید، اکثر آنها از عنادبا هم در سایه و روشن کوچه و خیابان با هم همکاري کرده ای

مسلکی و داراي اعتقادات روشن و مشخص اجتماعی هستند، در مراکز مبارزه قرار دارند و کم و بیش با تاکتیک 
هاي حزب توده و عناصر پلیس آشنا هستند و توجه دارند اما براي ایجاد یک سازمان منظم و نجات جبهه ما به 

ماس خود را به این منظور با شما شروع کردم به تدریج م احتیاج داریم بنابراین من از سال قبل که تئتماس منظم و دا
کوشش کرده ام که با سایر دوستان در سایر نقاط این تماس را برقرار سازم و در صورتی که شما موافق باشید من 

مرتب حداقل ماهی . پیشنهادات خودم را به شرح زیر به شما می نویسم تا اگر موافق باشید روي آن با هم کار کنیم
از هم نظر . بار گزارش کاملی از اوضاع و احوال محلی براي یکدیگر بفرستیم و با هم در تماس دائم باشیمیک

شما نبایستی تنها راجع به کالیفرنیا فکر کنید، راجع به همه جا، بایستی احساس مسئولیت . بگیریم و به هم نظر بدهیم
هر کجا دوستان . ري در این رهگذر به عهده دارندعناصر مسلکی و مومن وظایف سنگین ت. خود را توسعه دهیم

مومن و مطمئن می شناسید معرفی کنید و با شما معرفی خواهیم کرد آنها را راهنمایی کنید تا چگونه خود و دیگران 
ر مزبور را پیدا کرده و در تماس هستیم و تا آنجا که صهم اکنون در محیط آمریکا، به تدریج عنا. را هدایت کنند

ما می خواهیم که شما جداً احساس . امکان داشته به شما معرفی کرده ایم اما از جانب شما خبري هنوز نشده است
ثانیاً ـ آیا وقت آن نیست که طرح یک مبارزه عمیق تري را بریزیم، تا کی زنده باد و مرده . همکاري بیشتري بکنید

بگوییم؟ آیا وقت آن نرسیده که مسایل اساسی تري را مطرح کنیم؟ و راجع به آن تفکر کنیم ـ براي شما و امثال باد
ما که در حال حاضر با اقدامات جدیدمان ـ بازگشت به ایران عاقالنه نیست آیا ماندن در این کشور و فقط زندگی 

م وجود دارد؟ آیا در صورتی که ما ـ عناصر مسلکی و مومن ـ یومیه را گذراندن عاقالنه است و یا راه هاي دیگري ه
که با هم تماس داریم ـ راه هاي عملی و منطقی تري به نظرمان برسد و بخواهیم عملی کنیم آیا می توان از نیروي 

فکر کشورهاي عرب و مسلمان استفاده کرد یا خیر؟ و یا چرا نه؟ من از شما می خواهم که جداً راجع به این مسأله
راهی که هم منجر به طرح نو . هم اکنون این سوال دو نفر سایر دوستان مومن چه در اینجا و چه در اروپا هست! کنی

و خیلی بحث را طوالنی کردم اما چه کنم که کمی . من خیلی دور رفتم. می باشد و هم بتواند قدمی به جلو باشد
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کمی هم از حرف ها کاست و . یره ـ چین ـ کوبا ـ درس گرفتبایستی بیشتر فکر کرد از سرنوشت انقالبات در الجز
عجالتاً . خوب مصطفی جان خیلی روده درازي کردم منتظر جواب کاغذم هستم! به مراحل عملی مراتب را کشانید

. سالم مرا به دوستان عزیزمان لباسچی برسان. قربانت یزدي. به خدا می سپارم

693

6/چمران، مصطفی: از

ه، صادققطب زاد: به

1341شهریور : تاریخ

یادنامه : رك به

694

7/چمران، مصطفی: از

یزدي، ابراهیم: به

1343تابستان : تاریخ

یادنامه : رك به

695

8/چمران، مصطفی: از

یزدي، ابراهیم: به

1344اردیبهشت 20-1965می 10احتماالً : تاریخ

یادنامه: رك به
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696

9/چمران، مصطفی: از

ابراهیمیزدي،: به

1344اردیبهشت 22-1965می 12احتماالً : تاریخ

یادنامه : رك به

697

10/چمران، مصطفی: از

یزدي، ابراهیم: به

1344اردیبهشت 22-1965می 12: تاریخ

یادنامه : رك به

698

11/چمران، مصطفی: از

یزدي، ابراهیم: به

1344اردیبهشت 25-1965می 15: تاریخ

یادنامه : رك به

699

12/یزدي، ابراهیم: از
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چمران، مصطفی: به

1344خرداد7-27/5/1965: تاریخ

از . چهار نامه تو به ترتیب هم رسیدند. امیدوارم موفق و سالمت و پیروز باشی. بسمه تعالی          جمال عزیز سالم
را توانست روز بعد از ورودش به محـل  آلنراکمال . تلفن به موقع بود. خبر سالمتی و موفقیت تو خوشحال شدیم

در صورتی -1: اما مطالب. امیدوارم آثار خیر آن زودتر ظاهر گردد. میعادگاه مالقات کند ـ مالقات مفید و موثر بود
گرفته اید خود شما به تشخیص خودتان هر کدام را مفیـدتر  آلنکه در آنجا امکاناتی وجود دارد جزواتی را که از 

اما البته در سطح ظاهر نبایـد کـم   . او چنین اجازه را داده است. یا همه آنها را ترجمه و چاپ کنیدتشخیص می دهید
. باشـد شرکت انتشار در آمریکاشاید بهترین راه عمل انتشار به نام . ترین ارتباطی به کار ما و دیگران نداشته باشد

لت دیدم که می گفـت دو سـال کـار کـرده     مولتی 1250یک ماشین افست بغدادـ در وسایل چاپدر مورد -2
شاید بشـود کمتـر هـم    . دالر1500ریال می باشد یعنی در حدود 217دینار عراقی، هر دینار عراقی 600است و مبلغ 

دینـار مـی شـود خریـد یعنـی      120بـدون واکیـوم ـ تقریبـاً     ماشین هاي عکسبرداري ـ در حدود آنچه داریـم ـ . خرید
210X120 با این حساب مثل اینکه بهتر آن باشد که شما ترتیـب نهـایی حرکـت    . دالر می شود360= تقریباًریال که

صحبت از عشق و سخن از مهـر  . مطلبی براي جواب ندارد: مورد نامه اول شمادر-3. وسایل چاپی را از آنجا بدهید
از آن مـی  ! دیگر چه بـري از دسـتم  تو به یک جرعه! ما که پاك باز پاك باخته ایم! جواب چه دارم بدهم. و محبت

چنـان در درون  ینه پردرد و گداز چیست؟ بگذار همدانی که در این سترسم که نامه به دست نامحرم افتد وگرنه می
اما راجع به آن دوستمان که نوشـته بـودي جلسـات حقـوق بشـر تمـام شـده اسـت نمـی دانـم در           ... بماند و بسوزاند 

مطلبـی نـدارد کـه    2راجـع بـه نامـه شـماره     -4؟ یا خیر؟ که شاید او را ببینـی؟  نیویورك تحقیق کردي که کجاست
با توجه به جواب هاي معمار باید راجع به امکانات کمک هاي او در سطح وضع فعلیش بیشتر . احتیاج به جواب باشد

-5.خواهـد رسـید  که به زودي عازم خواهد بود به اطالع شما محمودگر مطلبی به نظر من برسد توسط ا. فکر کرد
سـوال کنـد کـه    1900وسیله ارتباطیش با داخل مطمئن است از تهران راجع به دانشـ در صورتی که 3نامه شماره 
اگر چه مطلب بـه هـر   . شده است؟ و به ما فوري خبرش را بدهندOKگفته است سه ماه پیش هامبورگبگوید که 

داده مـی  پویـا  بـه  دیـگ ترتیب معرفی برادر -6. م استچون او عاز. نیز خبر داده خواهد شدیوسفحال توسط 
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و در . اسـت نـه خـود جـابر    جابردر لیست برادر 6لطفاً توجه کنید منظور از نمره . و خود او جواب می نویسد. شود
من نامه اي دریافـت نکـرده   محمدياز -7. به چه کسی گفته می شودDickمراحل بعدي به آن توجه بفرمایید که 

به من گفت که او نمی دانسـته اسـت   Alenآلن -8به کدام آدرس داده است و کی؟ . ابی به او نداده باشمام که جو
شـما را دریافـت   4کجا بوده است و در کدام دانشگاه و البته من اسمی از کسی نبردم چه اوالً نامه شماره کمالکه 

ال او گفت چنین چیزي نمی دانسـته و بـه کسـی نگفتـه     ثانیاً نمی توانستم بیشتر از او سوال کنم به هر ح. نکرده بودم
ـ بایـد  کـامران بـه موجـب نظـر دوسـتان آقـاي      -9. ؟ به هر حال کمی ناراحت شـده ام !است؟ شاید ابا کرده است

-10.جهت شرکت در کالس هاي درس و کارش حاضر باشد لطفاً توجه بفرماییـد دانشگاهاوت در 15حداکثر تا 
ادعاي بی مورد اعراب در حق خوزستان و مسـایل خلـیج فـارس و مهـاجرت     در مورد مسایلی نظیـر  

عرض دیگري ندارم منتظـر دریافـت   . به آن مناطق اگر بتوانید از طریق سازمان هاي دانشجویی اقدام نمایدایرانیان
ناصرکریم و .ات و بچه هایت به تو خوش بگذردو امیدوارم در جوار همسر و معشوقه . خبرهاي خوش شما هستم

در مدرسه هستند و بعداً کارشان تمام می شود و باید هر چـه زودتـر بـراي آنهـا پـذیرش      ) جون2(تا چند روز دیگر 
به جاي اول ماه جون شـاید دو  محموددانم در چه حالی هستند؟ آیا پذیرش گرفته شده است یا خیر؟نمی. بگیرید

. تمام نشده استهنوز کارش در دانشکده . هفته دیرتر به شما نامه بدهد

700

13/یزدي، ابراهیم: از

چمران، مصطفی: به

1344خرداد15-4/6/1965: تاریخ

و ماه عسـل  . بسمه تعالی          دوست و برادر عزیز و گرامی بعد از سالم امیدوارم حال شما و پروانه خوب باشد
دیگري از شـما خبـري نـداریم و کـم و بـیش ناراحـت و نگـران        4از بعد از نامه شماره . دوم به شماها خوش بگذرد

توسط نامه اي که از براي شما -1. چیزي دیگر نباشدهستیم امیدوارم علتی جز از دست رفتن دامن به خاطر بوي گل
-2. در جواب نامه هاي قبلی نوشتیم که امیدواریم رسیده باشد مسایلی که ضروري بوده اند مطرح و جواب داده ایم
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را مالقات کنیم و دست و بالمـان تنـگ اسـت و بـه خصـوص      آقا منصور جوراب بافچون هنوز ما نتوانسته ایم 
هر کدام بـه شـما   نصرآقاو یا احمدجانلذا تمنا داریم در صورتی که .خود را از ما پنهان کرده اندوزدالرات هن

شما براي هر کدام بسته به همت و سنگینی جیب و موجودي بانکی جهت هر کدام . نوشتند و تقاضاي کمک کردند
ده بشـویم و شـاید آن موقـع خداونـد حـالّل      البته امیدوارم این مورد پیش نیاید که از شما شرمن. مبالغی ارسال دارید

و . خودش البته آدرس برایت خواهد دادآقا نصر. و این فقط به خاطر احتیاط است. مشکالت گره از کار ما بگشاید
. از اجراي برنامه هایت ما را خبـردار سـاز  . در مورد کارهاي خودت امیدوارم موفق باشی-3.احمد جانهمچنین 

ه هایت موفق شدي یا خیر؟ به هر حال تا آنجا که ممکن است و می توانی و احتیاج هست مـا را در  آیا به انجام برنام
و البد کـل آن  . بفرستمحمودجریان بگذار ـ آن مقدار را هم که در شرایط ما ممکن نیست نگه دارد و بعداً براي  

رستاده بود دریافـت کـردي یـا    جهت تو فWellcome Homeکمال یک کارت -4. را هم می دهی به جمال بیاورد
سـالم مـا را بـه همـه دوسـتان      . رفقا و دوستان همه حالشان خوب است و سالم دارنـد . عرض دیگري ندارم-5؟خیر

رسـیده  دانـش دانیم آیا نامه اي ـ خبـري از او بـه    مدتی است بی خبریم نمیجاللاز -6. فعالً قربان شما. برسانید
. عرض دیگري ندارم! بی خبري خیلی بد چیزي است. چرا او براي ما نفرستاده استاست یا خیر؟ و اگر رسیده است 

قربانت

701

14/چمران، مصطفی: از

یزدي، ابراهیم: به

1344اردیبهشت 25-1965جون 5:  تاریخ

یادنامه : رك به

702

15/چمران، مصطفی: از
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یزدي، ابراهیم: به

1344خرداد 24-1965جون 14: تاریخ

یادنامه : رك به

703

16/چمران، مصطفی: از

یزدي، ابراهیم: به

1344تیر 7-1965جون 28: تاریخ

یادنامه : رك به

704

17/یزدي، ابراهیم: از

چمران، مصطفی: به

1344تیر 10-30/6/1965: تاریخ

هر بار به امید آنکه در فرصت بسمه تعالی    جمال عزیز بعد از سالم مدت هاست که باید براي تو نامه بنویسم اما 
کـریم و ناصـر امـروز صـبح روانـه شـدند ـ تـاخیر همـان          -1: و اما مطالـب . مناسب تري بنویسم به عقب افتاده است

از طرفی چون تـاخیر در حرکـت   . مشکالت مالقات با منصور و ترتیب مسایل به طور کلی و منجمله پول بوده است
لـذا بـا   . بدون آنکه وسایل ادامـه حرکتشـان را تـا مقصـد بتـوانیم فـراهم سـازیم       . هر دو روانه شدندآنها صالح نبود،

. وجودي که می دانم شما هم از نظر مالی دست و بالت بسته است معذالک چاره اي جز دست تمنا به سوي تو ندارم
کـدام تهیـه و بـراي    لذا خواهش می کنم بالفاصله که آنها به شما اطالع دادند وارد آلمان شدند شما بلیط بـراي هـر  

الزم است آنچـه را  -2. به آنها گفته شده است که شما ترتیب بقیه کار را براي آنها خواهید داد. حسین ارسال دارید
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آنچـه مـا بـا اینهـا قـرار      . بیان کرده اید یادداشت کنید)مجید(با دوست مقیم آنجا کریم و ناصرکه شما در مورد 
بنا به دالیلی که بیان آنها مصلحت نیست : دوستشان در مورد مراجعت خواهند گفتگذاشته ایم این است که اینها به

به عبارت دیگر کمترین اشاره از فی ماوقع نخواهد رفت و نباید برود اینها خود قبول کرده اند و گفته اند . برگشته اند
هیچ گونـه خبـري از او   «د گفت بپرسد خواهنمجیداگر نصر راجع به. مامکه همین جمله براي او کافی است ـ و ت 

آن هم فقـط تـا   . کس دیگري از مسافرت قبل آنها باخبر نبوده استمجیدبنا به قول و بیان خودشان غیر از . »ندارند
بـراي  -3. حتی خود آنها نیز مقصد نهایی را مدرسه فکر می کـرده انـد نـه دانشـگاه    . کشور حسین نه مقصد نهایی را

با آنها مکاتبه نخواهـد کـرد آنهـا آدرسـی را کـه مـی       فرد. توضیحات داده شده استFredارسال نامه هاي آنها به 
.خواهند نامه هایشان به آنها برسد براي فرد می فرستند و او نامه ها را خواهد فرستاد فرد به آنها نامه نخواهـد نوشـت  

بـدون آنکـه از   . ق سـمع بفرماییـد  اسـترا شما مرتب راجع به آنها-5. آنها با ما از طریق فرد در تماس خواهند بود-4
کوشش هاي آخرین را براي انصراف کردند اما مفید نبوده محمود و کمال. وقع بیانی حتی به خود آنها بنماییدما

فرسـتاده بـودم   پویانمی دانم چک مالیات من رسیده است یا خیر؟ براي : براي تهیه پول-6. مرغ یک پا دارد. است
دالر پول من هنـوز پـیش   100تا 90در حدود . که براي شما خواهم فرستاد. دالر است250که عمل کند اگر برسد 

350به او خواهم نوشت که آن را براي شما ارسال دارد . دالر فروخته است60ماشین رختشویی ما را به . استفرید 
سعیداز . بنویسید او شاید بتواند کمکی بنمایـد دکتر مولويشرحی به بعد هم. دالر از فرد البد دریافت کرده اید

تا اطـالع ثـانوي از خریـد    -7. و غیره از هر کجا و از هر کس که می شناسید سعی کنید وجوهات جمع آوري کنید
بی بدهید در مورد کارهاي خودتان در آنجا، لطفاً ترتی-8. هر گونه لوازمی و مصرف پول براي آنها خودداري کنید

آمریکا ارسال دارنـد  ) نفري3(و دیگران هم مطالب و نامه هاي خود را براي آدرس مرکز که اریک و ساکسبورك
این ترتیب براي تمام و هر نوع ارتباطات جز مکاتبات . ـ و بعد آنها یک نفرشان با مرکز خارج تماس و ارتباط بگیرد

ماشین چاپ و عکسبرداري را بسته بندي -9. تغییر خواهد کردآدرس مرکز خارج به زودي. خانوادگی خواهد بود
داشتم که آن را براي من نوشته و به محمدينامه اي از -10.مقصد به زودي اطالع داده خواهد شد. و حاضر کنید

بـرادر  ا به موجب نوشته خود او، پویا به او گفته است که براي مکاتبه با مـن بـ  . داده است و پویا فرستاده استپویا
رادر جـابر  آیا صالح هست  و بوده است که او از رابطه ب. تصور نمی کنم این روش درست باشد. تماس بگیردجابر

و شما می دانسـتید  . تر کرده استمض تر و مجهول تر و استفهام آمیزرا خیلی غامسألهخبر شود؟ با... با پویا و من و 
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اش را با بعضی اشخاص می دانید؟ بهتر است به پویا توصیه کنید که که دهان او چاك و بست زیادي ندارد و رابطه 
فـرد نیـز   -12. را عوض کند و یـک صـندوق جدیـد بگیـرد    13/1پویا صندوق -11. از این قبیل اعمال انجام ندهد
بـریم  بی خجابراز -13. هنوز نتوانسته اند بسرکار خود بروندمحمود و عباس-13. همین کار پویا را انجام بدهد

جمال عزیز چون فعالً سخت عجله داریم و مسـافر  -14.اگر شما تماس دارید او را سرزنش کنید که چرا تنبل است
کمال قربانت . ا بعدتدر حال حرکت است کاغذ را تمام می کنم 

705

18/یزدي، ابراهیم: از

چمران، مصطفی: به

1344تیر 16-7/7/1965: تاریخ

را از خداونـد آرزو مـی   پروانـه موفقیت و سـالمت تـو و   . بعد از سالمو برادر گرامی ـ بسمه تعالی        دوست 
مدت هاست که تو رفته اي چه بگویم و چه بنویسم که تو مرا در چه شرایطی گذاشتی و رفتی ـ شرایط کار ـ   . نمایم

م بیش از حد طاقت من شرایطی که گاهی اوقات احساس می کن. شرایط روحی و روانی خودم و دوستان و خانواده
بیش از آن است که من حتی تصور و خیالش را می کردم، شرایط و مسایل و مطالبی که گاه احساس مـی  . می باشم

چون درون یک کوه خودم انباشته کرده ام و هر آن همکنم باید سر در چاه فرو کنم و فقط آنچه در این سینه وسیع 
فریـاد از بـی   ... ر چاه بریزم ـ فریاد بـزنم ـ و فقـط خـودم و خـودم بشـنوم        آتشفشان می خواهد زبانه بکشد، همه را د

از . چنـان بسـوزم و خـاموش بمـانم    مصطفی جان بگـذار هم ! نه! نی ـ نه فریاد از بی هم زبا... آشنایی ـ فریاد از تنهایی  
است که راه گریزي از این سرنوشت است، این آن چیزي ... اینکه تو را با تمام مشغله هایت ناراحت کنم چه حاصل 

به هر حال ... با همه نواقص و ایرادات و اشتباهات و ندانم کاري ها ... هست، ما این هستیم ، آن نیست این که هست
نامه . دیروز رسید) 7شماره (نامه ات -1: حداقل براي زمان حال و موقت اما مطالب. بگذریم بگذار این دفتر را ببندم

راجـع بـه   -2. در هـر حـال همـه رسـیده انـد     . ر شماره گذاري بعضی ها را تکرار کـرده اي هایت همه رسیده اند و د
فردا صبح عازم هستند اشکاالت در کار بوده است عمـده در کـار مـذاکرات بـا     محمود و احمد هراتی. محمود



دفتر دوم ـ نامه ها 

1213

و ناصـر ـ در   رفیـق کـریم   »خسرو«راجع به -3. و فی ما بین ـ خود محمود شاید کم و بیش برایت بنویسد منصور
نامه هاي قبل برایت نوشتم که جریان از چه قرار است خواهش می کنم فوري آنچه را که گفته اي و بـا او در میـان   

آیـا مسـایل   . راجع به خود خسـرو بایـد بعـداً صـحبت کـرد     . گذاشته اي ما را در جریان بگذار ـ براي محمود بنویس 
و یـا بهتـر نگرفتـه انـد ـ      . ـ هنوز نگرفتـه ایـم  ویال راجع به -4یر؟ فکري و سایر مشکالت کریم و ناصر را دارد یا خ

احتمـال دارد  . بفرسـتم بیـروت را چنـد روز یـا هفتـه دیگـر بـه      آمال و بچه هاشاید . مشکالت هنوز وجود دارند
مسـتقر  انجـا از بسـیاري جهـات ـ سـعی کنـد بعـداً هم      -و شاید هم بهتر باشد. خانواده او مجدداً براي دیدارش بیایند

معمـار  -5! نبـوده ام ! ل معمـار رفتـه اسـت   برادرم براي دیدن من به منـز . چنان افتضاح استوضع مکاتبات هم. گردد
. نوشته است که در مورد مسافرت تصمیمش جدي است ترتیب کار خانواده را داده است نظـر مـا را خواسـته اسـت    

بنـویس و بـه او هـم    محمـود ا او کـرده اي بـراي   صحبت هایی که بـ . نوشته ام منتظر خبر و مالقات حضوري باشد
از . به او خبر بده و تشـکر کـن  . از واشنگتن ساکس بورگ مرتب مطالبش می رسد-6. بنویس که چگونه عمل کند

بـا  -7. بـراي او ارسـال خواهـد شـد    . تشکر کن تشریح سیاسی که از رحیم از داخل رسیده استاریکجانب ما از 
. ماه می نامه اي از او داشتم که امـروز جـوابش را خـواهم داد   24بعد از مالقات شما در از. جانسون در تماس هستم

جـوالي مـی رود بیـروت    15-10بـراي  : احمد نطاق-9. حسین براي اول اوت به دیدار خانواده خواهد رفـت -8
ر هـاکوپ در جریـان   کـا -11. از جابر اصالً خبـري نـدارم  -10. که می آید ببیند و بعد برود)دختر عمو(نامزدش 

راجع به لباس و غیره بـراي بچـه هـا ـ مصـطفی      -12. از برادرش هر خبري می توانی تهیه کن. اصلی خود ادامه دارد
ـ البته اگر آنچه را که فقط نوشته بودم جان خودت را ناراحت نکن تو که به اخالق ما آشنا هستی فعالً احتیاج ندارند

آیا -14دالري را که قرار بود از هلند بفرستد به شما داده است؟ 100وشته بود که پویا ن-13. بخري ممنون می شدم
از تـابش چـه خبـر    -16. راجع به ماشین چاپ هنوز در ارسال آن باید صبر کنی-15. فرید پول مرا براي شما فرستاد

کمالقربانت .  بقیه مطالب را می گذارم که محمود برایت بفرستد-17داري؟ 

706

19/چمران، مصطفی: از

یزدي، ابراهیم: به
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1344تیر 17-1965جوالي 8: تاریخ

یادنامه : رك به

707

20/چمران، مصطفی: از

ابراهیمیزدي،: به

1344/1965ت مربوط به سال /ب: تاریخ

روز بـوده  73آگوست و ختم آن اول نوامبر به مدت 19شروع : دوره اول: گزارش کالس هاي تعلیمات
22ز و دوره تعلیمات صاعقه ساعت ـ تقریباً دو ساعت در رو105روز به طور متوسط 51تعلیمات تئوري است دوره

تدریس به زبان عربی که آقـاي ادریـس ترجمـه    . ادریس ـ جالل ـ حسین ـ عباس   : شرکت کنندگان.روز
دوره . بـوده اسـت  روز69نوامبر و ختم آن اول فوریه مـدت کـالس   21شروع کالس : دوره دوم. می کرده است

شـرکت  . روز21ساعت در روز و دوره تعلیمات صـاعقه  5/3ساعت یا 148روز به طور متوسط 48تعلیمات تئوري 
از ابتـداي درس سـازمان زیرزمینـی    جـابر . احمد ـ یوسف ـ نصر ـ جابر ـ کمال و جمال    نفر ـ  6: کنندگان

برنامه ها به زبان . ـ نصر شرکت کردندـ جمال کمالدر کالس صاعقه فقط سه نفر . براي ماموریت به اروپا رفت
روز 48مدت تئوریک . آوریل است24مارس و ختم دوره تئوریک آن 6شروع کالس : دوره سوم. انگلیسی بود

کریم ـ ناصر ـ احمد ـ رضا    : شرکت کنندگان . ساعت4ولی یک هفته تعطیل بوده است به طور متوسط روزي 
نیز به عنوان مامور تعلیماتی در ویالي مخصوص با شـرکت  جمالدر این دوره . برنامه به زبان انگلیسی. ـ محمود

ره اول ـ هر یک از افراد کـالس   ـ دو1: وضع عمومی در کالس ها. کنندگان در کالس زندگی می کرده است
دروس روز را بررسی و تحلیـل مـی   در ساعات فراغت . داده اندطور انفرادي مطالعات سیاسی و اجتماعی انجام میب

الـف ـ عـدم ترتیـب برنامـه هـاي منظمـی بـراي شـرکت          : نواقص دوره اول. نموده اند که بسیار مفید بوده اسـت 
از نظـر  . عـدم تنظـیم گـزارش کـالس    : ج. فقدان برنامه هاي فکري و ایدئولوژیک مرتـب : ب. کنندگان در کالس

ناراحتی ها و قهر و دعواهایی به وجود آمده که در روحیه دوست تازه روانی وضع مناسب نبوده متاسفانه بین دوستان
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پس از ختم دوره کالس به مدت یک هفته دوره تعلیمات فکري و بحـث هـاي   . تاثیر سوء داشته استجاللآقاي 
ــ بـر حسـب تصـمیم عمـومی از      ـ دوره دوم 2. تئوریک با شرکت جمال تشکیل شد که براي دوستان مفید بـوده 

روزي سه بار . شب برنامه اي تنظیم و هر هفته یک نفر مسئولیت کالس را به عهده می گرفت11صبح تا 5/6ساعت 
با تجربیـات از  . بحث هاي زیادي به عهده افراد گذاشته شد که به نحو احسن انجام گردید. نماز جماعت برگزار شد

روح محبت . لمین نیز ساعت بیشتري تعلیم می دادندمع. دوره اول راندمان این دوره به مراتب زیادتر از دوره اول بود
با فشار مسئول کـالس برنامـه هـاي زیـادتري نظیـر      دوران صاعقهدر . منتها درجه بین دوستان برقرار بوده و عشق ب

ـ بـا تجربیـات از دو تـرم گذشـته     ـ دوره سوم3.ب برگزار شد که بسیار مفید بـود پرتاب نارنجک ـ مسلسل و طنا 
کنترل و اداره ویال از هر نظر به عهده شرکت کنندگان قـرار گرفـت ـ    . تبدیالت دیگري به وقوع پیوستتغییرات و 

مطابق با برنامه هفته اي یک نفر مسئولیت حسن اجراي کارها . آشپزي ـ خرید ـ و پاکیزگی ویال به عهده دوستان بود
مـامور  ــ دو نفـر  دو نفـر مـامور خریـد   . کردندنفر موجود در محل همه روزه براي اداره کالس کار می 6. را داشت

براي هـر روز برنامـه فکـري مطالعـه و بحـث و سـخنرانی مقـرر        .آشپزي و دو نفر مامور شست و شو و نظافت بودند
عالوه بر سخنرانی هاي مامور تعلیمات هر یک از شرکت کنندگان نیز سخنرانی هایی انجام داده و به عالوه . گردید

موظف شد که درباره انقالب یکی از کشورهاي انقالبی دنیـا ـ الجزیـره ـ کوبـا ـ چـین ـ ویتنـام ـ           هر یک از دوستان 
هـر یـک از دوسـتان مـامور مطالعـه و      . ین مطالعات هنوز مـدون نشـده اسـت   روسیه مطالعه شود ولی متاسفانه نتایج ا

ساعت ـ زن دو  9ا در سه جلسه بحث هاي مفصلی درباره خد. سخنرانی درباره یکی از کتاب هاي شرکت انتشار شد
قوانین و حکومت در اسالم ـ عشق و روانشناسی أساعت ـ روح سه ساعت ـ اقتصاد در اسالم سه ساعت ـ منش6جلسه 

به هر یک از دوستان ماموریت داده شد که درباره مسایل روز ـ نظیر جبهه ملی ـ نهضت آزادي   . و غیره انجام گردید
اسنامه و غیره مطالعه کرده گزارش دهند و همچنین هر یک هر نوع اطالع و آماري از محل ـ سازمان دانشجویان ـ اس

یکـی  . زندگی خویش در ایران به خاطر دارند همراه با نظرات خود تهیه و گزارش دهند ولی متاسفانه انجام نگردیـد 
پس از نیم سـاعت ورزش  صبح شروع می شد5/6از ساعت . از بهترین مشخصات این دوره تعلیمات بدنی صبح بود

و تمرین نرمش در حدود یک ساعت یا بیشتر کشتی روي تشک انجام می گردید و همه فنون و رموز کشتی صاعقه 
در نظر بود که در صورت وجود تفنگ تمرین مبارزه با سرنیزه نیـز تعلـیم   . تعلیم داده شد و تجربه کافی به عمل آمد

لیمات نیز در ضمن این کالس پس از وقت مطالعه منشورهاي مختلفه بر پایـه  مور تعأم. شود ولی متاسفانه مقدور نشد
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در ایـن  . طرز تفکر خداپرستی قسمت فکري و فلسفی منشور تهیه شده و قسمت انقالبی آن نیز در دست تهیـه اسـت  
انه بـه  دوران جزوه هاي چندي نیز از جنگ هاي پارتیزانی و سازمان هاي زیرزمینی و جاسوسی تهیه شـد کـه متاسـف   

در برنامه تعلیمات است که جزوه هاي کوچک و مفیدي در تمام . علت عدم وجود ماشین نویس و چاپ منتشر نشد
زمینه هاي فکري و تئوریک در زمینه هاي مختلف و همچنین امور امنیتی ـ مواد منفجره ـ سازمان زیرزمینـی و غیـره     

باید این باشد که تا حد امکان تعلیمات فکـري و تئوریـک   برنامه تعلیمات اصوالً. تهیه شده براي داخل ارسال گردد
.ر داخل انجام گیرد و دانشجویان براي کارهاي تخصصی و تعلیماتی به دانشگاه بیایندد

708

21/چمران، مصطفی: از

توسلی، محمد: به

1344تیر 21:تاریخ

یادنامه : رك به

709

22/چمران، مصطفی: از

توسلی، محمد: به

1344تیر :تاریخ

یادنامه : رك به

710

23/چمران، مصطفی: از

توسلی، محمد: به
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1344تیر 28: تاریخ

یادنامه : رك به

711

24/چمران، مصطفی: از

یزدي، ابراهیم: به

1344تیر 29-1965جوالي 20:تاریخ

یادنامه : رك به

712

25/چمران، مصطفی: از

توسلی، محمد: به

1344مرداد 7: تاریخ 

یادنامه : رك به

713

26/چمران، مصطفی: از

یزدي، ابراهیم: به

1344مرداد 7-1965جوالي 29:تاریخ

یادنامه : رك به
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714

27/چمران، مصطفی: از

توسلی، محمد: به

1344مرداد 9: تاریخ

یادنامه : رك به

715

28/چمران، مصطفی: از

توسلی، محمد: به

1344مرداد 14: تاریخ

یادنامه : رك به

716

29/چمران، مصطفی: از

توسلی، محمد: به

1344مرداد 16: تاریخ 

یادنامه : رك به

717

30/چمران، مصطفی: از
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یزدي، ابراهیم: به

1344مرداد 16-1965اوت 7:تاریخ

یادنامه : رك به

718

31/یزدي، ابراهیم: از

چمران، مصطفی: به

24/8/1965: تاریخ

ایـن دومـین نامـه اي    . عزیز و گرامی بعد از سالم، موفقیت تو را از خداوند متعـال آرزو دارم برادربسمه تعالی 
و عدم دریافت جواب مرا نگران . است که از بعد از ورودم به بیروت براي تو می نویسم اما جوابی دریافت نکرده ام

بودن و خبر گرفتن از هم نیازمندیم و از در شرایط و اوضاع احوال فعلی که بیش از هر موقع به خبردار . ساخته است
علـی الخصـوص بـا    . مرا سخت رنـج مـی دهـد   يخبرگرمی بهم باید دریغ نکنیم این بیتذکر و توجه و تشویق و دل

و با توجه به حالت حساسیت شدیدي که توجه به وابستگی عمیقی که در تمام وجودم نسبت به تو احساس می کنم،
مه طرف امواجی سهمگین مرا در خود گرفته اند، و با تمام قوا علیه جریان شنا می کـنم،  در وضع فعلی دارم که از ه

شنا کردن در مسیري علیه و خالف جریان کلی و عمومی احتیاج به . احتیاج واقعاً وافري به تو و به صحبت با تو دارم
ن قرار گرفته ام و به دست و نیروي عظیمی دارد، احساس می کنم در عمیق ترین قسمت جریان آب، خالف مسیر آ

از ایـن دو سـعادت یکـی    . یا قادر به تغییر مسیر جریان خواهیم شد یا در گرداب مدفون مـی شـویم  پا زدن مشغولم ـ 
در مجلس یزید، در پاسخ یاوه گویی هاي او )ع(زینب . اگر خدا یار و مددکار ما باشد. باالخره نصیب ما خواهد شد

و از طریـق او از  . از محمود مرتـب خبـر دارم  .شهادت سعادت ما و سعادت عاقبت ماستمرا از قتل مترسان،: گفت
نامه قبلم بسیار مختصر بود، چه شک داشتم به دستت . خبري که کهنه شده بود... شما خبر داشتم اما نه خبر مستعجل 

بري از شما رسید نسبت به مسایل فی تا اگر خ. خواهد رسید یا خیر؟ و به همان دلیل این نامه را نیز مختصر می نویسم
احمـد نطـاق هنـوز    . به هر حال هـر برنامـه اي داریـد مـرا فـوري در جریـان بگذاریـد       . ما بین مبسوط تر سخن گویم
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پدرش پیغـام و بعـداً   . اما با اخباري نامساعد براي او. دختر عمویش براي ادامه تحصیل به اینجا آمده است. اینجاست
و . سخت ناراحت است. خور استاحمد بسیار حساس و خود. دبهتر است به انگلستان برگرد) و(نامه که با این اخبار

فعالً منتظر رفع اشکاالت است که از . البته او مصمم است که طبق برنامه اش عمل کند. در میان دودلی گرفتار است
هر قدر فکر می کنم نمی . تصمیم بگیرداگر موفق به حل آنها شد البته بهتر می تواند . بعضی جهات با آنها روبروست

توانم در برابر آمادگی او براي فداکاري و در برابر عمق ایمان او زبان به تحسین نگشایم، در صورتی کـه در ارتبـاط   
از حال من و آمال نپرس کـه سـخت   . سالم مرا به پروانه برسان. بودیم البته خبر نتیجه کار او را برایت خواهم نوشت

تو می دانی که ما چقدر به هم عالقمندیم . ر قدر بیشتر نسبت به او فکر می کنم، از خود منفعل تر می شومه. پریشانم
اما نه بهتر است باز همچنـان ایـن   . و تو می دانی که من چقدر به او ظلم کرده ام و می کنم، و چقدر به او عالقه دارم

اینجا . سعت دارد، همه را انبان کنم و بر آن سرپوش بگذارماحساسات را در درون این قلبی که به قول مادرم بسیار و
تا این همه هیجانات و طـپش  آدم عاشق دل سوخته، آشفته حال، شور اندر دل چون من،. شب ها کنار دریا زیباست

کـه  ... کنم بهتر است، این انبان دل را در میان آن امواج خالی . دریا، امواج آن، خیلی معناها دارد... ها، هجران ها و 
یـک رشـته   در حـالی کـه ایجـاد یـک اتصـال،     ... وصف آن براي تو به حال تو و نه به حال من سودي نمـی رسـاند  

اگر چـه بیـان آنچـه در دل مـی گـذرد      . ارتباطی با دریا، امواجی که با ابدیت سروکار دارند، براي من مفیدتر هستند
و انعکاس درون و این عشق سر بر دامن ازلیت و ابدیت دارد،محصول عشقی است که میان ما وجود دارد، براي تو،

... بگـذار همچنـان در ایـن میانـه تنهـا بسـوزم       ... ا ابدیت خواهد بود، اما باز احساس می کنم بارتباط میان دل و دل، 
نجـام دادیـم   رسـالتمان را ا اگر در این میانـه، ... دوست دارم آنطوري بسوزم که کس نداند که چه بودم و چه هستم 

کس هر. ه ایم و به هیچ ملحق شده ایمکه هیچ بوداگر نشدیم،تاریخ قضاوت می کند، و این سوختن ها هیچ است،
انگـار از اصـل   . سـوخته اسـت  ... شمعی با شعله اي ضعیف بود، تندباد آن را خاموش سـاخت  بشنود، خواهد گفت،

واهـد داشـت وقتـی در ایـن تنـدبادها بایسـتند، آنهـا را پشـت         آدم وجود خ! بودن و نبودنمان چه تفاوت! نبوده است
سربگذارم سوز بیفشاند، روشنی ببخشد، امانت خدا را رد کند، آخـر ناسـالمتی مـا شـیعه حسـین هسـتیم کـه گفـت         

هاسـت کـه   و مـدت !بـه دوش که چی؟ بـار گرانـی اسـت کشـیدن     ... وقتی نه باشد ... اسماالحیوت عقیدت العبادي 
مـدت ... هاست که روحم فریاد می زند، تا از این قفـل فـرار کنـد    مدت... ر دوش احساس می کنم سنگینی آن را ب

گفتـه انـد کـه در جهـنم آدم هـر بـار مـی سـوزد و         ... هاست که یک عشق عمیقی سرتاپاي وجودم را مـی سـوزاند   
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بودنـد کـه در دنیـاي عشـق     نگفتـه خاکستر می شود اما باز زنده می شود، دوباره می سوزد باز خاکستر می شود، اما
صداي سوختن و جلز و ولز ما آیا کسی هست که این ! چنین جهنم و چنین سوختن و خاکستر شدنی وجود دارد؟هم

مـا دل هسـتیم بایـد    ... کسی می خواهد آنها را بیدار کنـد؟  ... آنها در قعر جامعه خفته اند ! آدم ها کجایند! دونرا بش
عر خفته اند، اینها که در دسترس ما قرار دارند کف هستند، نیامده زرتشان قمصـور  رفت سراغ آدم هایی که در آن ق

بـالل  یادشان کنیم برویم شاید در آنجا که توده مردم خفته اند، آنها را بیـابیم،  همانا... بادشان در می رود، می شود،
اي بابـا سـرتو درد آوردم، چـرت و    ا،نه در میان پزبده ها و حرف بـزن هـ  ... حمار یاسرها را جستجو کنیم حبشی ها 

خواندي که روانشناسان مگر ن. است رطوبت هوا زیاد استهوا گرممی نویسم،چی پرت نوشتم خودم هم نمی دانم 
گرمی و رطوبت روزهـاي اخیـر   لوس آنجلس گفته اند که تظاهرات خونین سیاهان لوس آنجلس یکی از عواملش،

ست به اسلحه نزده ایم تا به جان کسی آسـیبی برسـانیم جـاي شـکرش بـاقی اسـت،       حاال برادر ما اگر د! بوده است؟
عوارض رطوبت و گرمی هوا، به قول سایکاتریست هاي بانکی، صرفاً از خالل نوشتجات و از نوك قلممـان جـاري   

گاهی احساس می ... دل طوالنی شد، مرا ببخش ثجمال من حدی... و البته این خود معناهاي بسیار دارد . شده است
شاید این خود به سـبک کـردن انبـان دل    ... د آن را بنویسمآیکنم احتیاج دارم هر چرندي که دم نوك قلم من می

من ...ـ و از اینکه به او خطی بنویسم شرمنده ام از آمال دو هفته است بی خبرم ... از خانواده بی خبرم ...کمک کند
ر دوسـتان برسـان ـ    یسـا ه سالم مرا ب.اما دلهایمان چه عرض کنم... یوسف و لیلی در آنجا او وبا و خلیل اینجا و و زی

...عزت زیاد ) ... عجب اسم بی مسمایی(مال ـ کقربان تو 

719

32/چمران، مصطفی: از

توسلی، محمد: به

1344مرداد : تاریخ 

یادنامه : رك به

720
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33/چمران، مصطفی: از

یزدي، ابراهیم: به

1344شهریور 17:تاریخ

یادنامه : رك به

721

34/چمران، مصطفی: از

یزدي، ابراهیم: به

1344شهریور 27:تاریخ

یادنامه : رك به

722

35/چمران، مصطفی: از

یزدي، ابراهیم: به

1344مهر 4: تاریخ

یادنامه : رك به

723

36/چمران، مصطفی: از

ابراهیمیزدي، : به
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1344مهر 8:تاریخ

یادنامه : رك به

724

37/چمران، مصطفی: از

یزدي، ابراهیم: به

1965اکتبر 18-1344مهر 26:تاریخ

یادنامه : رك به

725

38/چمران، مصطفی: از

ابراهیمیزدي،: به

1965نوامبر 24: تاریخ

.  آمده است)76-64صفحات (متن کامل در یادنامه . گزارش دیدار با آقاي خمینی بعد از انتقال به نجف

726

39/چمران، مصطفی: از

یزدي، ابراهیم: به

1965نوامبر 29-1344آذر8: تاریخ

یادنامه : رك به
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40/یزدي، ابراهیم: از

چمران، مصطفی: به

1344آذر 10-1/12/1965: تاریخ

بـدون آنکـه االن فرصـت بحـث و تشـریح      . سالم جاي تو در جمـع مـا خالیسـت   بسمه تعالی      جمال عزیز
در نامـه بعـد مفصـل تـر     -1. از من بپذیر. احساسات درونیم را داشته باشم ساده و بی ریا می گویم جاي تو خالیست

گـزارش  -2. را برایت می فرستمرسیده است که جواب داده ام جواب هاهاکوپدو نامه از . صحبت خواهم کرد
می بینی چقدر بد چاپ شده است منظور از خـراب بـودن فاضـل شـاید همـین      . عراق که چاپ شده است می فرستم

متاسـفانه هنـوز نتوانسـته ام    -4. رسیده است که در پست بعدي می فرسـتم برزگر مطالب و نامه مفصلی از -3. باشد
به محـض ترتیـب کـار    . خواهممعذرت می. نفرستادم. سر قیمت معامله مان نشدبا کمپانی اولی بر. ماشین را بفرستم

سالم مرا .کمالقربانت . منتظر دریافت خبر از شما هستم. مرا از وضع خود باخبر کنید. شما را باخبر خواهم ساخت
.و آمال را به پروانه برسان

728

41/یزدي، ابراهیم: از

چمران، مصطفی: به

1344آذر 12-3/12/1965: تاریخ

. موفقیت و سعادت تـو را و خـانواده ات را از خداونـد متعـال آرزو دارم    . بعد از سالم. بسمه تعالی     جمال عزیز
از خداونـد  . اما جاي تـو از جمـع مـا خالیسـت    . شاید تو خود احساس کرده باشی که من اهل تعارف و مجامله نیستم

باشی مستقر شده باشی و خستگی ماه ها بیابان گردي و سـرگردانی را بـه در   آرزو دارم در کنار خانواده ات توانسته 
تـاریخ دریافـت را بـا تـاریخ     . دو روز قبل نامه اي برایت غیرمستقیم فرستادم-1. کرده باشی سالم ما را به همه برسان
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چاپ مطالب ـ چاپ عربی  ـ تجدید هاسه پاسهامیدوارم کار-2. ارسال مطابقه کن تا سرعت روابط را کنترل نماییم
مطـالبی  برزگـر . از کلیه رفقا ـ کم و بیش خبردار هسـتم  -3. سخنرانی خمینی و غیره در دست اقدام و جریان باشد

. فرستاده است که قسمتی را براي محمود فرستادم تا بعد از مطالعه آنهـا را عـودت داده و سـپس بـراي شـما بفرسـتم      
از هاکوپ نامه دیگري داشـتم کـه جـواب آن بـا اصـل      -4. ظه می فرماییدمقادیري هم مطالب در همین پست مالح

. را نیز مـی فرسـتم  علیجواب نامه -5. فتوکپی نامه او را به خمینی نیز به پیوست می فرستم. براي شما ضمیمه است
براي . نامه او برگشت شده بود. را بفرستیدخسرو کالنتريآدرس . نظرات خود را بنویسید. کمی مفصل شده است

نوشته ام که یک سوریهنامه اي براي -7. هنوز نرسیده استعارفنامه به -6. علی فرستادم تا براي آنها پست کند
به نظر من از جهات عدیده بسیار مهم است که ما شدیداً علیه رویـه سـوریه اعتـراض کنـیم و تمـام      . نسخه می فرستم

فرستاده ام تا او عباسینامه را براي . و رونوشت براي همه اعراب بفرستیم. را که می خواهیم بزنیم بزنیمحرف هایی 
آن را به فرانسه ترجمه و ارسال دارد یک نسخه هم از متن فارسـی  . بعد از اصالحات الزم ـ اگر چیزي تشخیص داد  

لطفـاً  -7. ماشین کرده و بفرستد تا افست چاپ کنیممتن فارسی را. تا ترتیب ترجمه عربی را بدهم،براي من بفرستد
در هر کدام مقاالت جالبی راجـع بـه   . دو جلد مکتب تشیع را می فرستم-8. ماشین تحریر عربی را براي من بفرستید

ت مطالـب در فهرسـ  . تکثیر آنها را به مقادیر زیاد براي توزیع در اروپا و آمریکا پیشنهاد می کنم. اسرائیل وجود دارد
نوشته است که کار تزش در جریان اتمام است و حداکثر تا دو مـاه دیگـر   عباسی-9. کتب عالمت زده شده است

بـه موجـب   -10. هنوز خبري نـدارم جابراز . من سعی کرده ام که او را قانع به حرکت زودتر بنمایم. باید آنجا باشد
هم که به اروپا لباسچیشاید . خواهد بودماینسدر اواخر دسامبر در اطرافکنگره کنفدراسیون اطالع ظاهراً 

سه نفري هستند کـه بـراي شـرکت    و دکتر خسرو پارسا) تهرانیان(و مجیدمی آید به همین منظور باشد چه او 
و من سعی می کنم براي آن تاریخ سري ) در گزارش می خوانید. (در کنفدراسیون از طرف کنگره انتخاب شده اند

از وضـع  -11.چه اکثر رفقـا در آن موقـع بـه مـاینس خواهنـد آمـد      . امید خدا ترتیب کار را بدهمو به. به آنجا بزنم
. هاکوپ نوشته یک نفر را می فرسـتد . و غیره بنویسیدکار با محمد علی جدید–پروانه –منزل و بچه ها –خودتان 

. ر دیگـر را بـراي تمـاس معرفـی کنـد     محمد احمد قرار بود که یک نفـ . آیا آمده است یا خیر؟ مرا بی خبر نگذارید
ـ از نظر مالی حساب که کردم حساب هاي من کمـی  راستی جمال عزیز. کمال. حافظ شماخدافعالًچطور شد؟

در . لطفـاً بنـویس تـا از نگرانـی درآیـم     . سهی برداشتید یا خیرـ8800آیا شما از دریافتی اصلی . ناجور درآمده است
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ـ تا بـراي زرگـر فرسـتادم     500که . ستبوده ا4200تمام موجودي وقتی شما رفتید .فرانک کمبود دارم800حدود 
که . لیره می شود285مخارج ارسال ماشین در حدود . که از این باید چند روز دیگر اجازه منزل را بدهم3700مانده 

بـه هـر حـال خـدا     ! بکنیمنمی دانم با این وضع چکار. شاید هفته آینده بفرستم. هنوز اشکاالتش برطرف نشده است
نفر ایرانی که قاچاق به قصد زیارت به عراق آمده اند توسـط پلـیس عـراق توقیـف     56: گزارش جمال. بزرگ است

از زندان آزاد شدند تا پس از یک هفته زیـارت بـه   آیت اهللا خوئیپس از دخالت مراجع تقلید و ضمانت . شدند
که به دیدار آقاي که به قصد زیارت به عتبات می آیند تضمین گرفته استسازمان امنیت از ایرانیانی . ایران برگردند
آقـاي خمینـی   . جمعی از طالب می خواسته اند که براي استفاده از درس آقاي خمینی به نجف بیاینـد . خمینی نروند

.آنها را منع کرده اند و گفته اند که نباید سنگر را خالی گذاشت

729

42/چمران، مصطفی: از

زدي، ابراهیمی: به

1965دسامبر 5-1344آذر14: تاریخ

یادنامه : رك به
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43/یزدي، ابراهیم: از

چمران، مصطفی: به

1344آذر 15-6/12/1965: تاریخ

نامه اي که بدان اشاره می کند . نامه پیوست را که امروز دریافت کرده ام. بسمه تعالی     جمال عزیز بعد از سالم
چرا و به چـه  اوالًباید فشار آورد که : اما نظر من. نوشته استفهمیبه موجب نامه فاضل نامه اي است که به آدرس 

. عوت باید از جبهه و حزب توده و نهضت آزادي به عمل آیـد دثانیاً . مناسبت دعوت فقط از حزب توده شده است
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از آقاي خمینی به عنوان رهبر علماي ایران دعوت شـود کـه نماینـده اي اعـزام دارنـد ـ ولـو آنکـه او کسـی را          ثالثاً
بـه  مراتب براي محمود نیز ارسـال گردیـد و   . مفید استراي او بسیار ضروري و الزم و برفتن چنین نامه اي . نفرستد

راجع به بقیه من اقدام .دسامبر عملی نیست15راجع به قرآن برزگر که ارسال آن فعالً آن هم براي .   اطالع او رسید
خـود مـن شـرحی امـروز بـراي او خـواهم       . جواب نامه اش را شما بنویسید و بفرستید اینجا تا ارسال گـردد . می کنم

به آدرس نهضت الزم می دانید بنویسید تا فوري نامه اي به نام اگر. نوشت و می نویسم که منتظر اقدامات شما باشد
ممکن است بر اثر مذاکرات با او خود شما متن نامه را هم به آنجـا تهیـه کنیـد و بـراي مـن      . مربوطه باال ارسال گردد

در عباسـی ــ دعـوت از   در مورد نهضت نظرم در صورت دعوت کردن. تا من ماشین کرده و ارسال دارم. بفرستید
تـا  . طور کامل بنویس و نقشه را هـم بکـش  آدرس منزلت را ب: جمال عزیز.  تدر مرحله دوم اسفاضلمرحله اول و 

اگر آمدم ـ بتوانم مستقیماً بیایم منزل ـ و ضمناً  برنامه ات را بنویس که روزها آیا به محل دفتر موقت می روي یـا در    
لطفاً از روي کلید منزل ها .  آمدم بدانم یک سره کی باید بیایممنزل هستی این هم از آن جهت سوال کردم که اگر 

.دم نتوانستم شما را پیدا کنم بتوانم یک سره به منزل برومماضافی بدهید بسازد بفرستید که اگر آدکه داري یک عد

731

44/چمران، مصطفی: از

یزدي، ابراهیم: به

1965دسامبر 8-1344آذر17: تاریخ

یادنامه : رك به
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45/چمران، مصطفی: از

یزدي، ابراهیم: به

1965دسامبر 12-1344آذر21: تاریخ 
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یادنامه: رك به

733

46/یزدي، ابراهیم: از

چمران، مصطفی: به

1344آذر 23-14/12/1965: تاریخ

بعـد از  . بسمه تعالی                  دوست و برادر عزیز و مهربانم بعد از سالم ـ موفقیت تو را از خداونـد آرزو دارم  
. تلگرافی براي شـما زدم . نمی دانم چرا. نوامبر و اول دسامبر دیگر از شما خبري ندارم29دو نامه شما به تاریخ هاي 

و . نتوانسـتم آن را بفرسـتم  معلت اشکاالتی که در ارسال ماشین روبرو هسـت به-1: اما مطالب. از نتیجه آن بی خبرم
در سـه یـا چهـار نامـه     -2. امیدوارم وضع امکان آمدن شـما را بدهـد  . چاره اي نیست. نوشتم که باید خود شما بیایید

بـراي  محمـود کـه  مطالبی. گذشته مطالبی فرستادم که از اقدام راجع به آنها بی خبرم ـ از چاپ مطالب خبري نشد 
نامه اي از پدر و -3. آبروریزي استفرستاده است بقدري خراب چاپ شده اند که غیرقابل استفاده و واقعاًعباسی

شما هم هر طور صالح مـی دانیـد بـراي او    . جواب داده امجابربه . مادر پروانه و از جابر رسیده است که می فرستم
کـی مـا بتـوانیم ایـن     . ی کنم بودن ـ ماندن او در آنجا چنگی به دل نمـی زنـد   به طور کلی من هر چه فکر م. بنویسید

سـازمان  نیروهاي محدود ولی متفرقمـان را سـر هـم بگـذاریم خـدا مـی دانـد؟ رونوشـت نامـه اي را کـه او بـراي            
ك.د.حلطفاً اگر صالح می دانید خالصه اي از بیـان نامـه کنگـره    -4. نوشته است همراه نامه هاست... همبستگی 

صدد تهیـه اظهـار نظـر نسـبت بـه کـار آن       من البته در. شگاهیان ترجمه کنیدرا براي دان) حزب دموکرات کردستان(
ماشین شده براي من صدیق به عارفنامه -5. براي ما و آنها جالب توجه استمسألهاز بسیاري جهات این . هستم

را دیدید سـعی کنیـد   مسئول سازمان همبستگی... اگر لطفاً شما یوسف -6. رسید که ترتیب ارسال آن را دادم
سـازمان  80یـا  70اسم و آدرس سازمان هاي عضو یا دعوت شده را دریافت کنید و داشتن چنـین لیسـتی از اسـامی    

مسئولین و یا رابطین بین المللی هـر کـدام از ایـن سـازمان هـا نیـز       داشتن اسامی. سیاسی براي ما بسیار ضروري است
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. به هر اسمی می توانید مکاتبه کنید البته بهتر اسـت کـه انگلیسـی باشـد    . بیروت4146با صندوق -7.  ضروري است
:آدرس

P.O.BOX 4146, Beyrut, Lebanan.

خـراب  کمـال فقـط حـال   . خوب استالآمحال . حال بچه ها هم خوب است. حال همه ما خوب است-8
ترجمـه کتـاب   . استدعا کرده بودم که ماشین تحریر عربی را که در کتابخانه داریم براي من ارسـال داریـد  -9. است

کریستاس تمام شده است باید پاکنویس کنم می بینم بهتر است به جاي نوشتن یک سـره پـاکنویس را ماشـین کـنم     
ضمناً بعضی اوقات داشتن ماشـین تحریـر بـه    . اما در عوض کاري را تمام کرده اماگر چه کمی بیشتر وقت می گیرد 

و چه بسا بتوانیم بسـیاري از مطالـب ضـروري را    . هم من و هم آمال فرصت داریم. بعضی از مسایل کمک می نماید
وي سـالمتی  جـز التمـاس دعـا و آرز   . فعالً عرض دیگري ندارم-10. ماشین کنیم و به امور چاپ شما کمک نماییم

هر قدر یاد سال قبل می افتم که با هم در آن مدرسه در همین روزها و یا در روزهایی نظیر هفته هـاي  . شما و بچه ها
چنان شرایطی اما در مکان هاي دیگري ـ   کاش می توانستم براي همیشه در آنمی گویم اي ... بعد چه عالمی داشتیم 

و بـه قـول   ! افسوس که انسان چقدر وابستگی ها دارد... پرواز می کردیمنظیر یک کبوتر ـ یا هر پرنده آزاد دیگري 
احمد . محمود حالشان خوب اسـت عباس و. به شما سالم فراوان داردآمال! بازرگان اینرسی ما چقدر زیاد است

ه هـا کـه   مـال بچـ  . د بسیار خوب استیقرار است برگردد بنابراین اگر شما براي او بتوانید سه پاسه درست کننطاق
دانم توضیح دادم یـا خیـر؟ چنـد    راجع به ماشین نمی. بنویسیدهاکوپهنوز نرسیده است از وضع مدرسه بچه هاي 

و . حتی همان موقع هم که شما اینجا بودیـد تمـام شـده بـود    . مدت اجازه تمام شده است:اول. اشکال اساسی دارد
بـاال و  مسـأله بـراي درسـت کـردن    : دوم. مـی دارد لیره خـرج بـر  100یم در حدود نحداقل اگر بخواهیم درست ک

خـواهم در ایـن مـورد    ترخیص از گمرك من احتیاج به وکالت نامه دارم با توجه به وضع پاسپورت و غیره من نمـی 
ته کار را بهم بیاوریم اما تر مبنی بر بیماري شما و غیره سروکوشش کردم که با دریافت گواهی دک:سوم. وارد شوم
اگـر  . ـ مزاحمت نمی شـدم بپذیري که اگر امکان فرستادن بود  به هر حال امید دارم احساس کرده باشی و . نتوانستیم

لطفـاً نظـرت را بنـویس البتـه بایـد اشـکال       . لیره را بدهم و کار را تمام کـنم 100امکان آمدنت نیست مجبورم همان 
لیـره هـم   290مبلـغ  :چهـارم ! دم آوردم؟موقع آن وقت با خوشاید تا آن. نیز یک جوري حل کنمپاسپورت خود را
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منتظر خبر و یا کسب تکلیـف  . بابت مخارج ارسال آن پرداخته ام ـ اما هنوز این مشکالت سر جاي خود باقی هستند 
راي رشـوه و جریمـه دیرکـرد    لیره حـداقل بـ  100ـ خرج p.s. کمالقربانت .  یک دنیا متاسفم. از جانب شما هستم

بارهـا گفتـه شـده اسـت کـه آنهـا را       . اسـت نـوري تنها جایی که می رود پیش : راجع به روزنامه هاي ایرانی. است
بفرستند و سوران عالوه بر این ـ می خواهم به تهران بنویسم که به آدرس . بفرستد ـ خواهم نوشت29مستقیماً براي 

بـه مـرد   ) یک پوند یـا نـیم پونـد   شاید در حدود (لطفاً خود شما یک عیدي . مین جا براي شما ارسال دارمسپس از ه
ـ به هـر حـال داشـتن او    دیگري بگیرید  می خورد شاید از طریق خود او یک صندوق پستیبدردمان . چی بدهیدپست
کـس دیگـري   . در نامه هاکوپ به امام نه تعبیـرات و نـه خـط  از خـود اوسـت     .به یک پوند هم می ارزد. د استمفی

معـذرت مـی   (اگر آنها در آنجـا گشـاد نباشـند   . ع به بهترین طریقه ارتباط سوال کرده بودیدراج. برایش نوشته است
دسامبر از فرودگاه بیروت پست شده بود و تمبـر آنهـا را در پسـت    7و اول دسامبر شما در 29چه نامه هاي ) خواهم

راي مسایل جزئی و فوري از طریـق  و ب. بهترین طریقه از راه خود همین هاست) مستقیم فرستادم که مالحظه بفرمایید
جواب دو نامـه او  . سراغ کمال نیامده استهاکوپهمان طور که نوشته ام . مستقیم ـ انگلیسی است 4146دوق صن

با او چه صحبت هایی کرده است و چـرا بـه سـرعت    محمد علیلطفاً فوري براي کمال بنویسید که . را نداده است
لطفاً نظرتان را در مورد ترجمه خالصه اي از بیان نامه کنگره . ال هم نیامده استرفته است و حتی سراغ شما و یا کم

من شاید براي پست بعدي مطالبی را تهیه کرده ام پاك نویس کرده و بفرستم به نظر . ك براي دانشگاه بنویسید.د.ح
.من ترجمه مزبور بسیار مفید خواهد بود

734

47/یزدي، ابراهیم: از

یچمران، مصطف: به

1344آذر23-14/12/1965: تاریخ

. موفقیـت و سـالمتی تـو را از خداونـد آرزو دارم    . بعـد از سـالم  . بسمه تعالی        برادر و سرور عزیـز و مهربـانم  
بارها گفتـه ام کـه بـراي مـن مشـکل      . گرامی نامه هاي پر از محبت تو را که هر دو زنده و گویا بودند دریافت کردم
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نـه اهـل   . تی بیابم که احساسات درون ـ و آتش سوزانی را که در وجودم سر می کشد بیان کنم است که بتوانم کلما
امشب قبل از آنکـه نامـه   . و لري عرض ارادت و ادب می کنمشعرم نه اهل شاعري ـ لري هستم که با کمال سادگی 

سـالمتی و موفقیـت هـاي شـما     از خبـر  . دسامبر بود دریافت کردم8هایی برایت بفرستم نامه هاي شما را که مورخه 
اخبار ارسالی شما را بـراي دوسـتان   . در نامه اي که فرستادم آخرین اخبار را برایت نوشته بودم. بسیار خوشحال شدم

جابر ـ شـپرد ـ محمـود    رونوشت هایی تهیه کردم که بـراي  A.Aاز خبر مربوط به سازمان همبستگی . می رسانم
و همانطور که صحبت کرده ام کوششم بر این است کـه یـک نیمچـه سـرویس خبـري بـراي       . ارسال خواهم داشت

بنابراین اگر چنان اخباري . لی مرتب باخبر باشندئداخل خودمان به وجود بیاورم تا دوستان داخلی از یک سلسله مسا
چـه عکسـبرداري ـ صـرف     . من تحمل نکـنم خواستید بفرستید چند کپی بفرستید که زحمت ماشین کردن مجدداً را 

مقـادیري اخبـار مربـوط بـه مسـافرت      .قروش است که صرف نمی کند75ه نظر از آنکه خوب نخواهد شد، هر نسخ
رابط جدید مرتب با کمـال در  . جواب نامه جابر را با توضیحات شما فرستادم. یران را براي شما می فرستیمفیصل به ا

ضمناً براي .مقاله مهدوي را احمد ترجمه کرده است. شده است که برایت نوشتمرستصندوق پستی د. تماس است
پیشنهاد من این اسـت کـه   . چاپ شده است"مشکالت کمونیزم"در مجله "کمونیزم در ایران"مقاله اي که راجع به 

آن در خارج از منتشر می شود و براي تهیهU.S. Information Agencyآژانس اطالعات آمریکا: این مجله از طرف
بـه نظـر مـن    . آمریکا می توان به نزدیک ترین اداره اطالعات آمریکا مراجعه کرد و آنهـا مجـانی آن را خواهنـد داد   

سـپهر  . استSepher Zabihبه قلم 65اما مقاله ایران در شماره سپتامبر ـ اکتبر  . مجله اي است که باید مرتب گرفت
حسن احمـد فهمـی آدرس بدهیـد کـه     شما به نام م. یا کاشی یا یزدي استیکی از توده اي هاي معروف ایران است

امـا  . فعالً احتیـاجی نـدارم  . تا متشکرم چون خیلی ناراحت بودم800از یادآوري وضع مالی راجع به .تان بفرستندیبرا
وقـت چیـزي هـم    آنو اگر بخواهیم پول بلیط افرادش را بدهم. اگر هاکوپ را ببینم باید حساب را با او روشن کنم

متاسـفانه مـن یـک اشـتباه     علیراجع به نامـه  .از جواب نامه هاکوپ براي آقا هنوز خبري نیافته ام.بدهکار می شوم
معـذالک در نامـه   . کرده ام که به شما ننوشتم که این کپی نامه است چه من کپی گذاشتم و نسخه دوم را فرستاده ام

براي علی فرستادم که گزارش سفر به عراقیک کپی از تقریباً . کنمبعدي او توضیحات شما را برایش اضافه می
بـراي  . جهت اروپا یک نسخه براي شما مـی فرسـتم  احمدکند و نظیر آن را براي circulateدر آنجا براي چند نفر 

دارم آن از نامه به عارف چون فقط یک نسخه . نظرات خود را لطفاً بنویسید. بایگانی یک نسخه هم پیش خودم دارم
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. با انتشار مجدد سرمقاله مکتب تشیع موافقم. اشین کردن نسخه اضافی بفرستمرا براي احتیاط نگه می دارم تا بعد از م
لطفـاً بنویسـید کـه    . یـک جـا منتشـر کنـیم    » از مرجعیـت انتظارات مـا  «می توانیم آن را با مقاله بازرگان در مرجعیت 

یماً فرستاده بودم رسید یا خیر؟ من سه نامه قبالً ، یـک نامـه هـم امشـب و     تلگراف من رسید یا خیر؟ نامه اي هم مستق
در مالقـات بـا   . گراف هـم مسـتقیماً فرسـتاده ام   یک نامه و یک تل. این چهارمین نامه غیرمستقیم است که می فرستم

سـترس هسـت   ددبیر کل سازمان همبستگی لطفاً از کلیه نشریات انگلیسـی آنچـه را کـه در    sebaieـ یوسف صبایی
در فایـل  . در مـورد نهضـت ـ جـزوه اي را کـه در مـورد محاکمـه در فرانسـه ترجمـه و چـاپ کردنـد           . براي او ببرید

نفـري ـ عکـس دکتـر     9مرامنامه و سـایر مطالـب آن عکـس    . کنفدراسیون و نهضت هر دو موجود است به او بدهید
انس راجع به تبعید سران نهضت او حداقل در کنفرطوري باشد که شاید . مصدق را که امضاء کرده است به او بدهید

فرستاده ام یک ) دانش و شپرد(لیست رمزهاي آمریکا را که مجدداً ماشین کرده ام براي آنها . نامه اي بگذاردقطع
اما راجع به خود جابر . و به ما نیز اطالع دهیداگر چیزي از قلم افتاده است کامل کنید. نسخه هم براي شما می فرستم

شخصـاً بـا ادامـه وضـع او موافـق      . رودمـی  به نظر من او در راه اشتباه خود همچنان پیش . ـ نامه هایش را می خوانید
جمال عزیز ـ نمی دانم چرا همه خود را در کنار گود و کار قرار می دهند و انتظار دارنـد همـه کارهـا موافـق      . نیستم

صحبت از این می شـود کـه آیـا بـه ایـن راه بایـد       .  ش برودطبع آنها و در جهت خاصی که خود آنها می خواهند پی
صحبت از این نیست . این چنین رویه اي واقعاً مرا می کشد. بگذرند» خیرش«و از » فراموش کنند«یا » امیدوار باشند«

همـه  ...جابر همه اش انتظار دارد که محمود، جمال و کمال . و نمی شود که این بار را چگونه با هم به دوش بکشیم
شـما وضـع گزارشـات آمریکـا را مقایسـه      . اما خودش کمترین خبري از وضعیت نمی دهد. مرتب او را باخبر سازند

اما چرا نمی نویسد که چکار کـرده  . چرا ما از اروپا چنین گزارش نداریم او یک سفر به شرق اروپا رفته است. کنید
ک طرفه فته ام معتقدم اگر جریان خبرگیري و اطالعات یبارها گ. کجاها رفته است. است و نتیجه اش چه بوده است

چنان وسایلی را تعبیر کند که ارسال و نقل و انتقال اطالعات بـین واحـدهاي مختلـف همـه     باشد، و سازمان نتواند آن
شوق و عالقه علی و حسن و غیره بعد از مدتی براي جمع آوري و تهیه اخبار و گزارشات تمـام  جانبه و کامل باشد،

ما به عنوان یک واسطه باید همه این اخبار را از همه جا دریافت کنیم و سپس آنها را مجدداً به همه نقاط . واهد شدخ
این نه تنها باید سیاست تبلیغاتی و تشکیالتی داخلی ما باشد بلکه باید وقتی جریان تبلیغات کمی علنی تر . برگردانیم

چنـان اثـري در مـن گذاشـته     ـ حوادث سال قبـل آن ه جمال عزیزمتاسفان.  می شود، این جریان نیز وجود داشته باشد
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است که شخصاً آنچه را خود احساس می کنم که باید انجام بدهم، انجام می دهم امـا آن جرأتـی را کـه سـال قبـل      
ان هـا  می ترسم از آنجا کـه همـه انسـ   . داشتم که از هر کس بخواهم و از هر کس انتقاد کنم، آن را از دست داده ام

جمـال عزیـز ـ سـازمان کـه مخفـی       . عکس العمل ها را ایجاد نمایدهمانداراي خواص کم و بیش مشترکی هستند،
می خواهد مرکزیت قوي ایجاد کند و همه افراد از آن شنوایی داشته باشـند بـدون آنکـه مرکزیـت را خـوب      . است

د بگذارد و تا افراد بتوانند به تدریج هم در جریان امور بشناسند ـ باید غیرمستقیم مسایل عمومی را در اختیار همه افرا 
قرار گیرند و هم اعتماد خود را بیابند اگر ما نتوانیم با تمام امکانات ناقص فعلی خودمان ـ که از طرفی بسیار زیاد هم  

اد به خود هست، یک چنین وضعیتی را در میان دوستان محدود و معدود خودمان ایجاد کنیم چگونه می توانیم اعتم
داشته باشیم و انتظار داشته باشیم که دیگران هم به ما اعتماد کنند که پـس از توسـعه کـار بـاز قـادر بـه چنـین امـري         

مـا بـه طـور مختصـر از جریـان هـاکوپ بـه        . تقادات و نظرات آنها باشیمخواهیم بود و می توانیم مرتب در جریان اع
اساس تحلیل باال معتقدم باید در اولـین فرصـت گـزارش محرمانـه     بر. صورت ـ شرکت واحد ـ براي دانش نوشته ام  

فعالً متاسفانه براي ایران کـه نمـی تـوانیم تـا وسـیله مطمـئن       ) در اروپا ـ آمریکا (براي همه اعضاي درجه یک فرستاد 
فرصـتی برایـت   اگـر .ی که باید نوشته شود بنویسیدلطفاً نظر خودتان را با حدود مطالب. چنین رویه اي را به کار بریم

ود او را متوجه به راهی که می ر. بنویسیدجابرـ شرحی براي دست داد خود شما بر اساس مطالب گفته شده در باال
هواي آنجا چطـور؟  . هواي اینجا چند روزي است سرد شده است. حال بچه ها خوب است. متشکر می شوم. بسازید

البتـه  . است اگر خواستید و الزم بود بدانید که کجاستT.Vالی ه منزل ما در جعبه ختراستی گرم کن برقی در آن ش
ماشـین  لطفاً در آنجا قیمت کنید کـه یـک   . وزش باید عوض شود چه شکسته استآن سیم هاي وسط و با آجر نس

در حال برگشت است یا خیر؟ و لطفـاً  احمد نطاقنمی دانم نوشتم که . دیگر فعالً عرضی ندارمچقدر است؟دتو
امـا  . مشخصـات شناسـنامه اش هـم هسـت    . برایش تهیه کنید در پرونده اش عکس داردسه پاسهیا یک اوگذرنامه

گفتم یک نوع آن را درست کند کافی است ما . قرار بود درست کنداحمد علی. راجع به مهر عراق من قانع نشدم
کمالقربانت . فعالً خداحافظ شما. مهم نیست. ریسک می کنیم

735

48/مصطفیچمران، : از
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یزدي، ابراهیم: به

1965دسامبر 15-1344آذر24: تاریخ

یادنامه : رك به

736

49/چمران، مصطفی: از

یزدي، ابراهیم: به

1965دسامبر 21-1344آذر30: تاریخ

یادنامه : رك به

737

50)/شپرد: (از

)جمال(چمران، مصطفی : به

1014ـ ش 5/1/1966:تاریخ

Dear Jamal, I have not heard from you for a few weeks. I am eager to receive some news
from you pertaining to the matter I discussed with you in my last letter. Kamal had asked me to
acquire some UNESCO reports for him. I received them today and I am sending them to you.
Please inform him of their receipt when you get them. Enclosed is something which Eric sent.
Nothing is new except that Jackson was one of those who went to Europe for the conference as
you might have heard. Please give my regards to all friends. With regards, Shepherd

before I send it to Pooya. Babi said your letter was sort of a late notice as you were supposed to
have written to him earlier. For this year, he has sent almost all the money to Mani( Milani). He
said, next year he might be able to contribute more substantially but that he is trying to get
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some contributions from some of his friends who are in Paris and that I should wait until I hear
from him again.

738

51/یزدي، ابراهیم: از

مصطفیچمران،: به

1344بهمن 8-28/1/1966: تاریخ

سالم گرم مـرا  . آرزو می کنمموفقیت و سالمتی تو را از خداوند متعال ! بعد از سالم. بسمه تعالی   مصطفی عزیز
از اینکـه تـو را در سـخت تـرین شـرایط تنهـا گذاشـتمت قلبـاً ناراحـت و          . روي ماه بچه ها را ببوس. رسانبه پروانه ب

وقتـی نوبـت بـدان مـی     . بیان آنچه را که در قلب دارم براي من ـ همیشه کار آسانی نیسـت  !احساس خجلت می کنم
. کلمـاتی نمـی یـابم   . تبلور ساخته و بر روي کاغذ بیاورم همه چیز متوقف می شودرسد که آنها را در قالب کلمات م

ناچار دست به دامن شعر حافظ باید بزنم و بادابـاد هـر چـه مـی     . و این خود بر درد و رنجم می افزاید. عاجز می مانم
.آید ترجمان دلم بنویسم

ا بر نیامد از دستمخجالت برآورم بر دوست           که خدمتی بسزچگونه سر ز

دالري نیز بـه نـام   200یک قطعه چک . هر دو را می فرستم. امروز دو  نامه براي شما از آدرسمان دریافت کردم
دالري را می فرستم چه احتیـاجی بـه نگـه    5قطعه اسکناس 5. را می فرستم چه باید نقد نمایممن ضمیمه بود که آن

حساب آنها را در نامه . ما خریداري کردم که به ضمیمه این نامه می فرستمپوند براي ش100هم اکنون . داشتن نیست
علت سرعت در نامه و عجله این بود که امشب خواستم دوستمان را مالقات کرده و نامه را . من برایتان خواهم نوشت

دانـش  ترتیب قبلی وسیله براي جواب به آنها یا مستقیماً طبق .  خریدم56/3پوندها را . براي شما با پول ارسال دارم
عمل کنید یا بهتر به نظرم آن است که با پست عادي به آدرس صندوق پستی اینجا پست کنید و من از اینجا مستقیماً 

تا کمترین علتی و سوالی براي آنها باقی نماند که چرا شما نامه هاي آنها را مسـتقیماً از بیـروت   . براي آنها پست کنم
چه اوالً . از همه سالم تر است و بهتر) چک به نام من(در مورد پول بنویسید که ترتیب فعالً .برایشان پست نمی کنید
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مطمئن است که گم نمی شود ثانیاً حواله بانکی ـ چک از پول نقد گران تر است و اگر آنها مجبور باشند کمی پـول   
از نظر سرعت هم فرقی نمـی  اد و اطمینان ـ براي حواله بدهند در عوض اینجا گران تر تبدیل می کنند ـ به اضافه اعتم 

از . همـه چیـز عـادي اسـت    . اینجا حال همه خوب است.چیز دیگري الزم دارید بنویسیدخواهش می کنم اگر. کند
البته سه هفتـه پـیش   . اعالمیه مربوط به علماء رسیده است که باید عکس برداري کرده و بفرستم) سه(ایران مقادیري 

از . هنـوز خبـري نـدارم   محمـود از . دارم فرستاده اند و نبوده ایم که برداریم تاخیر شده استبه آدرس دیگري که 
. هستمتابشمشغول تهیه متنی براي پیشنهاد به . را فرستادمشپردجواب . از اروپا نیز بی خبرم. خبري ندارمهاکوپ

نامـه هـاي   . تماس تعیین کرده اسـت قم نامه اي داشتم که اسم و آدرس مستعاري براي مکاتبه و-خسروشاهیاز 
فعالً اکرم خانم در مدرسه آمریکایی . ...حالش خوب استاکرم سالم می رساند ـ ؟ !رسالی را کنترل کرده بوده اندا

بریـده جلـد سـیرل را زیبـا     .  قربانت کمالبه امید اخبار شما ـ  . سالم مرا به پروانه برسانید. براي زبان اسم نوشته است
. ت که براي شما ارسال دارمداده اس

739

52/چمران، مصطفی: از

یزدي، ابراهیم: به

1966ژانویه 29-1344بهمن9: تاریخ

یادنامه : رك به

740

53/چمران، مصطفی: از

یزدي، ابراهیم: به

1966ژانویه 30-1344بهمن10: تاریخ

یادنامه : رك به
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741

54/چمران، مصطفی: از

قشقائی، خسرو: به

1966فوریه 14-1344بهمن25: تاریخ

یادنامه : رك به

742

55/چمران، مصطفی: از

یزدي، ابراهیم: به

1966فوریه 26-1344اسفند7: تاریخ

یادنامه : رك به

743

56/یزدي، ابراهیم: از

چمران، مصطفی: به

1344اسفند 15-5/3/1966:تاریخ

فوري ـ محمود ـ جمالخبر ـ براي اقدام : رونوشت-جابر: خبر از

بـراي  Mr. Rapapertاز طرف جامعه حقوقدانان بین المللی دموکرات وابسته بـه سـازمان ملـل آقـاي راپـاپور     "
نفر و رسیدگی به علل تبعید خمینی از جنبه هاي مختلف حقوقی و حقوق بشر به ایـران و  55نظارت در امر محاکمه 

. قدي کوتاه ـ موهاي خرمایی ـ عینکی ـ آشنا به زبان انگلیسـی    . نسوي استراپاپور ـ اصالً فرا . عراق اعزام شده است
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با هواپیمایی 5/12مارس ساعت 12و طبق برنامه روز . مارس به تهران حرکت کرده است2روز 5/12نامبرده ساعت 
از 30/11مـارس سـاعت  13یک روز در عراق می ماند و سپس روز یکشـنبه  . عراق در تهران به بغداد وارد می شود

-1: برنامـه او در عـراق  . از قاهره خارج می شود10/13مارس ساعت 14بغداد به طرف قاهره حرکت و روز دوشنبه 
و یکـی دیگـر از متهمـین کـه سـاکن      بجنورديمالقات و مصاحبه با پـدر  -2. خمینیمالقات و مصاحبه با آقاي 

در عـراق از او بایـد   . ـ مالقـات بـا سـبزواري   رتیبی بدهند  اگر دوستان بتوانند تدر صورت احتمال ـ  -3. عراق هستند
جـابر بـراي رضـوي و    -1: توجهات. براي او جا در هتل بغداد رزرو کردم. مخارج او را باید پرداخت. پذیرایی کرد

آیا محافظه کاري شیخ برنامه را بهم نخواهد زد؟ شما باید توجه کنید و فوري: سوال. خلخالی جریان را نوشته است
بدون شک -2. راپاپور معرفی نامه جابر براي شیخ را در دست دارد. موقعیت بسیار مناسب و جالبی است. اقدام کنید
محمـود بایـد بـا او بتوانـد     . باید ترتیبی داد که مترجم او موسی نباشد. نوشته استموسیجریان را براي بنی صدر

باید به سبزواري حـالی کـرد کـه در    . یار مهم است و ارزش داردمصاحبه او با سبزواري بس-3. مرتباً به همه جا برود
باید پایه را بر اساس نقض قوانین حقوق بشر و نبودن . خیر. مصاحبه نگوید که آنها می خواسته اند قیام مسلحانه کنند

قوق بین جنبه هاي حمسألهاز نظر این اشخاص . و سپس اعتراض به نحوه دستگیري و شکنجه و غیره بگذارد. آزادي
از نظـر  » قـانونی بـودن قیـام   «اگر هم بخواهد راجع به قیام صحبت کند بایـد بـاز در چهـارچوب    . المللی مطرح است

از تمـام  -4. این مطالب قبالً بایـد مـنظم شـوند   . بسیاري از قوانین جهانی منجمله قوانین اسالمی و ایران صحبت کند
خیري و به نام صدیق به صورت خبرنامه فوق أقیماً بدون هیچ گونه تگزارشی که بتواند مستجریانات مصاحبه و غیره ـ

و . ارسـال داریـد  صـوفی یـک نسـخه را مسـتقیماً بـراي     . آن را درچند نسخه بنویسید. العاده منتشر گردد تهیه کنید
یادداشـتی  تکثیر نموده و طبـق  ) پلی کپی الکلیش(بنویسید که طبق نظر بیروت باید فوري هرقدر بیشتر با ماشین دتو 

ارسال گردد و خواسته شود که فوري بـه نـام   دانشیک نسخه مستقیماً براي . که براي او خواهم فرستاد توزیع کند
راجع به کـاري کـه در داخـل ایـران     راپاپور باید با -5. یک نسخه هم براي کمال ارسال گردد. صدیق تکثیر کنند

اشکالی ندارد که شما خـود را بـه   . طالعات جمع آوري کنیدو هر قدر ممکن است ا. انجام داده است مصاحبه کنید
رشـات  را نیـز در جـزوه گزا  مصـاحبه بـا او  . و راجع به زندانیان صدیق صحبت کنیـد . نام نماینده صدیق معرفی کنید

اگر ترجمه گزارش اخبار در آنجا به انگلیسی براي شما یا عربی بـراي سـایر دوسـتان    -6. خبري فوري ارسال دارید
به ترجمه انگلیسی اقدام کند کمال ترتیب Tailorبخواهید که توسط دانش ممکن است فوري عمل کنید وگرنه از 
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جریان کـارش را بـه   . عراقاگر بتوانید  و صالح باشد بعد از خاتمه تقریبی کار او در -7. ترجمه عربی را خواهد داد
از برنامه او در قاهره از او سوال کنید چرا به قـاهره  -8. جراید خبر بدهید تا اگر خواست با جراید مصاحبه اي بنماید

کپی نامه بین المللـی حقوقـدانان را بـراي شـما ارسـال مـی       -10. فعالً مطلب دیگري به نظرم نمی رسد-9می رود؟ 
قربان شما کمال. دارم

744

57/یزدي، ابراهیم: از

چمران، مصطفی: به

1344اسفند E-86-15ـ 5/3/1966: تاریخ

دیـروز  . بسمه تعالی        برادر گرامی و عزیز بعد از سالم موفقیت و سالمتی شما را از خداونـد متعـال آرزو دارم  
دوارم همه آنها را دریافت کـرده  امی. پست کردم29یک بسته بزرگ و امروز دو نامه هم مجدداً براي شما به آدرس 

از آمریکا بود ـ در نامه دوم  نتاین ـ بچه ها ولدر بسته بزرگ چند نامه ـ بریده روزنامه ها ـ هدیه هایی براي   . باشید
و نامـه اي حـاکی از خبـر ورود    خبر لومونـد و سازمان بین المللی حقوقدانان دموکراتفتوکپی اعالمیـه  

امروز بعد -1. را داده استپروانهجواب آمال در نامه سوم . و به قاهره بودهران به بغدادنماینده سازمان مزبور از ت
و لذا امیدوارم بتوانم این نامه ها . از چندین روز ـ باالخره توانستم با دوستمان تماس برقرار ساخته و با او قرار بگذارم 

روزنامه اطالعات مربوط به حزب مخفی -1: ل می گرددبه ضمیمه این نامه مطالب زیر ارسا. را براي شما ارسال دارم
شـما بایـد نامـه اریـک را در مـورد مطالـب  فنـی راجـع بـه          . و جـواب بـه آنهـا   شپرد و اریکنامه -2. 4844ـ ش 

نامـه کالنتـري و جـواب    -4. نامه دانش و جواب من به او-3. عکسبرداري جواب بدهید، بفرستید تا من ارسال دارم
ت اجرایی براي احمد ـ توسط مسـافر ـ   أهی"ما"نامه -5. ر خودتان را نسبت به کارهاي آینده او بنویسیدنظ. من به او

مطالب فوري راجع بـه آمـدن نماینـده    -7. راجع به دستگیرشدگانمحمودگزارشات -6. و جواب او توسط مسافر
بـراي شـما فرسـتاده    مجیدکـه  بولتن خبري دانشجویان -9. نامه برادر شما از تهران-8. مجمع حقوقدانان

پیشنهاد من آن است که شما به یک شرحی به طـور مبسـوط بـراي مجیـد بنویسـید کـه       . در مورد خبرنامه آنها. است
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نفر آنقدر جنجال به پا کـرد  14چرا سازمان در مورد . نباید یک طرفه شودسازمان دانشجویان و کنفدراسیون
تنها کاري که کنفدراسیون تـا بـه حـال انجـام     . سستی می نمایدنفري تا این حد سکوت و15ن عده ولی در مورد ای

چرا؟ چرا هر وقت . آن هیجان و شور خبري نیست. داده است دستور تشکیل کمیته هاي دفاع در هر کشور می باشد
ها به حرکت در می آید امـا  سیاست هاي خاصی می خواهند در یک سري از مسایل جنجال به پا کنند همه دستگاه 

یـک  -10. خواهش می کنم رسید همه این مطلب را بنویسـید . وقتی یک جا حق مطرح است همه سکوت می کنند
بسـته محتـوي   توضیح آنکه در جزوه نامه هاي هولمس یـک .$18L.L.=50 E-Pound+50. پوند50پاکت محتوي 

ــ  1: اما از اخبار کارهـاي خودمـان  -2. وند خریداري شده استپ5دالر بود که با فروش آن و اضافه کردن مبلغ 50
اینجا بودند ـ بعد از جریان تلگراف آنها مبنی بر حرکت فوري مـن ـ وقتـی آنجـا      عباس و محمودوقتی می آمدم 

من تا آنجا که حافظه ام یاري مـی کـرد مطالـب را بـا    . سه نفري مجدداً مسایل را بررسی کردیم. بودم باخبر شده اید
وضع روابـط بـا   ب ـ  . هاکوپـ وضع روابط ما با الف: این مطالب عبارت بودند از. جزئیات برایشان مطرح کردم

در اواسـط  . ـ وضع عمومی خودمان از تاریخ آخرین نشست و قبل از جـدایی کمـال ـ جمـال ـ محمـود      ج. دانشگاه
ـ بـزرگ عبـاس : اما وضع محمـود و عبـاس  . کنمنوامبر ـ چون شما از بسیاري از مسایل باخبرید آنها را تکرار نمی  

م مجبور بود که براي همین علت ه. اجازه نگرفته است یعنی نداده اند. اقامت استمسألهترین مشکل او هنوز همان 
ازدواج مطرح شده است ـ و بـا   مسألهلذا . در آنجا تنها راه براي اقامت و شروع به کار ازدواج هست. به بیروت بیاید

حداقل . مشکالت اساسی در سر راه این برنامه پول است. ینده اش دکان بقالی و خورده فروشی باز کرده اندپدرزن آ
از نظر امنیتی یک بار که به کویت رفته است معتقد است که . وضع روحیش خوب نیست. دینار احتیاج دارد200به 

در یـک بـار تصـادفاً نیـز در     . ند؟ البته شک داردبه پاسپورتش مظنون شده اند و احتماالً از روي آن عکس برداشته ا
از نظـر اقامـت   : محموداما ! را دیده است که عازم مسافرتی با کشتی از آنجا بوده استحسین ملکمحل کارش 

براي خروج از عراق به عنوان تعطیالت دو هفته مدرسه . ـ فعالً از اقامت به عنوان محصل استفاده می کندنظیر عباس
ــ امـا از جهـات    ـ دینار یعنی مبالغی مقروض ـ از نظر راندمان کار بسیار ناراضـی  200از نظر مالی . ده بوداستفاده کر

معرفی کرده آقاي خمینی او را به آقاي میالنیاز مشهد . دیگر در زمینه برنامه هایش روي هم راضی بوده است
در تعقیـب کـار بـاالخره بـه دیـدار      . باز شده اسـت لذا مقادیري راهش . یعنی خود خمینی به او اطالع داده است. اند

او خوئیقرار بوده است که . او قول کمک براي کار به او داده است. رفته استدکتر محی الدین عبدالرزاق
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وضع . بیش از این جهت بد نیستکما. د را نموده استخمینی به خوئی توصیه محمو. را به محی الدین توصیه کند
از جهـت  . درخواست پول شده است هنوز نرسیده اسـت ) برادرم(از جهت مالی از تهران . ـ قابل بحث نیستکمال

در جلسـه  . وضـع امنیتـی خـراب   . هستمکتبییقه و غیره با همان تکار ـ فعالً در جریان مقدمه کاري براي فروش ع 
بـه داخـل بـرود ـ مواضـع موجـود       رهر چـه زودتـ  احمدنظر بر آن شد که . روي وضع سایر دوستان نیز صحبت شد

البته وضع جمال و . یعنی محمود ـ عباس ـ کمال ـ جمال فعالً در محل هاي خود تغییري ندهند   . چنان حفظ گرددهم
براي مراحل بعدي چنین صحبت شد . تمام صحبت هایی که با هم داشتیم براي دوستان گفته شد و آنها تایید کردند

ل بی فایده باشد یعنی مسلم شود که حضرات عقب نشینی کرده انـد و حاضـر نیسـتند    که اگر در دانشگاه ماندن جما
ـ نظـر ایـن شـد    و براي محل بعدي. دیگر کاري با ما داشته باشند آن وقت ماندن جمال در آنجا اصالً بی فایده است

اساسـی  مسـأله ی بینید طوري که ملذا ب. و در مرحله آخر آمریکاآلماناگر بغداد نشد . اقدام شودبغدادکه جهت 
و . درآورده باشیدو چقدر از وضع کار آنها سر. روي این دور می زند که شما در آنجا چقدر اطالعات گرفته باشید

. وضع روحی همه دوستانمان است. مهمی که ما حاال با آن روبرو هستیممسألهجمال عزیز. آینده را چگونه ببینید
آیا ایـن نارضـایتی   . وقتی رفت ـ آخرین نامه اش نوشته است که ناراضی است محمود با تمام صحبت هایی که شد ـ 

. یک جـور دیگـر خـراب شـده اسـت     عباس وضع ها تا کی باید ادامه پیدا کند؟ وضع شما بدتر از همه شده است؟
شخصاًمن! من نمی دانم چه بگویم. چگونه می توان در یک چنین شرایطی منطقی فکر کرده واقع بینانه حساب کرد

دانم آیا اینها به عنوان مشکالت ناشی و حاصل کار هستند و باید صبر کرد و استقامت نمود یا نمی. در جا وامانده ام
ما راه را عوضی رفته ایم و توي سنگالخ ها افتاده ایم من شخصاً جوابی ندارم بدهم و به همین دلیل فعالً ترجیح مـی  

خـودي  حل بهتر و اطالعات بیشتري بـاز بی یعنی تا پیدا کردن یک راه . انیمدهم که هر کدام در سر جاي خودمان بم
از داخل نوشته که کی خواهد آمد وسـایل را حضـوري بحـث مـی کنـد لـذا       احمدنکته دیگر اینکه . جابجا نشویم

بر هولمس از محـل اقامـت شـما بـاخ    . روشن می گردددانش و هولمسبه طوري که از نامه . منتظر او نیز باید بود
دریافت نامه از آنجا به آدرس آنهاست که ممکن است کمـی  مسألهفقط آیا تماس مستقیم شما ضرري دارد؟. است

شک ایجاد کند، به هر حال از جهت سرعت خودتان حساب کنید و اگر صالح نمی دانید طبق ترتیـب سـابق ادامـه    
نظر مالی باز هم اگر احتیاجی دارید بنویسید ما هر از . نها هم از طریق کمال خواهد بودیعنی مکاتبات آ. خواهیم داد

قرض کرده ایم و با اجازه مبـالغی نیـز   آرمانتومان از 1100براي عباس در حدود . طور که باشد تهیه خواهیم کرد
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فعالً. اخبر کنیدشما لطفاً از جریان مرا ب. هنوز خبري ندارمهاکوپراجع به . خودمان گذاشتیم و او را روانه کردیم
باید ما وضعمان را هر چـه زودتـر روشـن کنـیم و     . من کامالً موافق هستممنصوردر مورد نامه براي .خداحافظ شما

و شـاید بهتـر   . ارسال دارید از طریق محمد علی قدیممحمد علی جدیدبهتر است سعی کنید آن را توسط غیر از 
مـن بـاز   . دن وضع اولین و مهم ترین قدم و کار اسـت به نظر ما این روشن کر. بنویسیدکمال رفعتباشد نامه را به 

چه تمـام مشـکالت شـما را چنـد برابـر خواهـد       . هم مجدداً اضافه می کنم که با رفتن شما به محل سابق موافق نیستم
خواهش می کنم جمال . دالر است30پوند یا بهتر بگویم تقریباً ماهی 35و تنها حسنش صرفه جویی ماهیانه . ساخت

این هـم از آن مـوارد صـرفه جـویی     . این کار را و خودت را و پروانه را و به دنبال آن ما را ناراحت تر نکنمن نکن 
.هاي جزئی است که محمود  به شما اعتراض می کرد

745

58/چمران، مصطفی: از

یزدي، ابراهیم: به

1966مارس 8-1344اسفند18: تاریخ

یادنامه : رك به

746

59/مصطفیچمران، : از

یزدي، ابراهیم: به

1966مارس 14-1344اسفند24: تاریخ

یادنامه : رك به

747
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60/یزدي، ابراهیم: از

چمران، مصطفی: به

ت/ب: تاریخ

از تجارب خودش می داند آمالراجع به خارش بدن بچه ها و خودتان آنچه را که . )ابتداي نامه موجود نیست(
رفـع آن سـاده نیسـت و زمـان مـی      وقتی حساسـیت شـروع شـد،    -1: ست کهاند این او دکترهاي اینجا و آنجا گفته 

به هولمس بنویسید یا مـا  -3. حمام بگیرید و بچه ها را حمام بدهید.H.C.Pمرتب با آب گرم و  صابون -2.  خواهد
-4. مالند و حشرات فرار می کنند خریده و با پست هوایی ارسـال دارنـد  خواهیم نوشت که از موادي که به بدن می

معروف اسـت و نـوع مـاده    کک اروپایینوعی است که به نام Fleasکک ها براي هولمس بنویسید که نوع این 
آن در زیر جلد تخم می ریزد و جاي تخم آن است که باد می کند و متورم می شود و بعد بـه علـت خارانـدن زیـاد     

مراجعـه کنیـد و   Fleaمن در آن منزل به دیکسیونر مدیکالبراي اطالعات فنی و طبی بیشتر به .  فونی می گرددع
تمام مشخصات را براي دکتري در آمریکا توسط هولمس بنویسید شاید بتوانند داروي موثرتري پیدا کرده و ارسـال  

و ثانیاً ناخن ها را به حداقل بگیریـد کـه چـرك و    . در موقع خواب حتی االمکان بدن بچه ها پوشیده باشد-5. دارند
من سعی خواهم کرد امشب به وسیله دوسـتمان  -6. میکروب زیر ناخن نماند که در موقع خارش باعث عفونت شود

Terramycineبراي زخم ها از پمادي که مخلوط آنتی بیوتیـک نظیـر   -7. مقادیري از صابون هاي موثر ارسال دارم

نظیـر کـورتن ـ کـورتیزون     CORTICOSTEROIDEم بـا یـک نـوع ترکیـب    أو مشـابه آن باشـد تـو   Bacitracyneیا 
CORTISONیاCORTONاگر من چنین پمادي را پیدا کـردم امشـب بـراي شـما خـواهم      . و غیره باشد استفاده کنید

ده ام مجدداً بـراي مـن عـودت    لطفاً نامه هاي دوستان را که فرستا. اما مطمئن هستم آنجا می توانید پیدا کنید. فرستاد
. فعالً عرضی ندارم قربـان شـما  . از وضع و حال خودتان و بچه ها و پروانه به طور مبسوط تري براي ما بنویسید. دهید

اسالیدهاي شما حاضر است آیا بفرستم یا خیر؟ خواهش می کنم شما درخواست نامه اي همراه با شـرح مـدارك و   
منظور این است که ایـن  . ویسید تا از آلمان به نام شما ارسال گردد و تقاضاي کار بنماییدغیره به نام دانشگاه بغداد بن

هـم نامـه مشـابهی    محمـود قرار است . اقدامات بشود که اگر احتیاج پیدا کردیم مجبور نباشیم از صفر شروع کنیم
. کمال براي بغداد و از آلمان بفرستد. از آلمان بفرستمAUBبراي 
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748

61/ن، مصطفیچمرا: از

، سرور)طلیعه(یزدي : به

ت/ب: تاریخ

اکنون که جلسه رسمی شورا به پایان می رسد وظیفه خود می داند که از دوست گرامی و ارجمند به نام خدا 
در نظر ما آمال کسی است که زنـدگی خـویش را بـه دنبـال همـراه خـود وقـف هـدف         . خود آمال رسماً تشکر کند

ي زیـادي در ایـن راه   آمال کسی است که ناراحتی ها و رنج ها و غم ها. مقدس آزادي و نجات میهن ما نموده است
تحمل کرده و می کند آمال کسی است که وجودش چون شمع سوخته و از نور و روشنی او خـانواده او و خـانواده   

ما ظاهراً کارهاي مشـکل و سـخت و ناراحـت کننـده را بـه گـرده او گذاشـته ایـم و         . بزرگ تر، بهره مند شده است
است ـ براي خود نگاه داشته ایم ـ ولی این تقسیم بندي ظاهري به   فعالیت هاي افتخارآمیز را اگر چیزي وجود داشته

هیچ وجه مشخص ارزش و اهمیت کار و بزرگی فداکاري نیست ـ آمال در نظر ما به مراتب فداکاري زیادتري دارد  
عشق ـ صبر زیادتري دارد ـ عمق و درك بیشتري دارد و تمام کارهاي سخت و ناراحت کننده ظاهراً بی ارزش را به  

نجات مردم خویش و به امید پیروزي دوستان نزدیک خود انجام می دهد بدون آنکه پاداشـی بخواهـد حتـی انتظـار     
نمـی  ورعشق و فداکاري خود جز غم و رنج چیزي نمی طلبد و حتی به خـاطرش خطـ  به ازايتشکر داشته باشد ـ او  

مـا همـه   . وجود او و فداکاري او چقدر به دوستان ما و خانواده ما و جمع ما روح مـی بخشـد و امیـد مـی دهـد     .کند
ما همه در یک راه بزرگ .اعضاء یک خانواده ایم در غم و شادي هم شریکیم ما یک واحدیم یا همه به هم عاشقیم

ی سوزیم ـ ما همه خود را فدا می کنـیم و فـدا مـی     و مقدس و پرخطر قدم گذاشته ایم ـ ما همه پروانه ایم ـ ما همه م  
شویم ـ همانطور که قربانی باید عزیزترین و بهترین افراد باشد ما نیز گل سرسبد اجتماییم و امیدواریم که شایسـتگی   

تـو هـم   آمال عزیز ما همه همدیگر را دوست می داریم ما همه به هم عاشقیم و . این موهبت بزرگ را داشته باشیم
ـ تو هم از آن مایی ما همه به تو عاشقیم از صمیم قلب تو را دوسـت مـی داریـم ـ در جمـع مـا ـ در        لقه مایی در ح

ریم ـ اظهـار ارادت مـی کنـیم ولـی در      امحیط محبت و صفا ـ همدیگر را در آغوش می کشیم ـ بر قلب خود می فش  
ـ ولی این به هیچ وجه دلیل عدم وجـود  ستبه علت محرمیت ظاهري ابراز این احساس غیرمقدور بوده امورد شما ـ 
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وجدان همگی ما به فداکاري و گذشت شما اعتراف دارد ـ و ما از صمیم قلـب   . و نیستهاحساس عمیق قلبی ما نبود
چه قادر به بیـان عشـق و محبـت خـود نیسـتیم ولـی غلیـان        خود را در رنج ها و غم هاي شما شریک می دانیم و اگر

با تقدیم عالی ترین تظاهرات قلبی ما و عمیق ترین درودها تقاضـا مـی   . بر این حقیقت استاحساسات درونی ما دال
. کنیم عضویت سازمان را بپذیرید

749

62/چمران، مصطفی: از

: به

ت/ب: تاریخ

:توضیح درباره نامه ها و مکاتبات شادروان شهید دکتر چمران

که در دسترس صاحب این قلـم هسـتند،   ،1357–1339مجموعه نامه و مکاتبات دکتر چمران در طی سال هاي 
بعد از انتشار یادنامـه، بـا مراجعـه بـه     . آمده است"یادنامه"نامه در 118از این مجموعه . ستنامه ا140حدود بالغ بر

آمـده  "یادنامـه "اسنادي که در . ی آینددر این مجموعه مآرشیو شخصی اسناد جدیدي بدست آمده است که ذیالً
، ذیل هر نامه، در مکاتبـات آمـده در   عالقمند به پیگیري سیر فعالیت هابراي خوانندگان . در این دفتر نیاورده اماند،
. ذکر شده است"یادنامه"دفتر، ردیف آن در مجموعه اسناد این 

750

63/یزدي، سرور : از

مصطفی/ چمران، پروانه: به

ت/ب: تاریخ

بپذیرید دیشب دکتر و بچه ها آمدنـد خـدا شـاهد اسـت کـه چقـدر از ورود آنهـا        سالم مرا . پروانه و جمال عزیز
دانم دوري او در این سفر به خصوص اثر عجیبی در من گذاشته بود و پیش از هر وقـت دیگـر   خوشحال شدیم نمی
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احتیاج به وجود او را احساس می کـردم از اینکـه تـا ایـن حـد موجبـات رنجـش او را فـراهم کـرده بـودم احسـاس           
دانـم  دوستان عزیزتر از جان من نمی! خواستم هر چه زودتر بیاید و جبران مافات را نمایمشرمندگی می کردم و می

ولی همین قدر می گویم کـه  . چطور و چگونه عذر و طلب عفو در مورد گناهانی که نسبت به شما کرده ام بخواهم
وند بزرگ و الیزال طلب سـعادت و موفقیـت بـراي    به فکرتان هستم و از خدا) به خصوص(هر شب و در موقع نماز 

خدایا به دل برادرم قدرتی بده تا مرا ببخشد زیـرا مـن و حرکـات مـن قـادر      . شما می کنم و تا عمر دارم خواهم کرد
دانم چه می نویسم نمی. نخواهند بود تا از آن همه رنجشی که ایجاد شده پوزش بطلبند و دوباره به حال قبلی برگردم

خواست آنها را بفرسـتد و از مـن   بخدا مرا ببخشید چون دکتر همین االن نامه هاي آمریکاي شما را آورد و میتو را 
دانیـد  نمی! خواست تا برایتان چند کلمه اي بنویسم آخر مگر می شود با شما با چند کلمه صحبت کرد دلم پر است

متحمل می شود مرا مـی  پروانه عزیزمنجی که ت دارم و چقدر ناراحتی هاي شما یا وضع زندگیتان، رتچقدر دوس
دیشب وقتی خلیل شمه اي از آنها را برایم تعریف کرد به قدري ناراحت شده بودم کـه اگـر دوسـتم اینجـا    . سوزاند

قدر به شما عالقه پیدا کرده ام که حتی از خدا می خواهم که تمـام دردهـاي شـما را    نبود بی اختیار فریاد می زدم آن
روي ماه بچه هـاي عزیـزم را ببوسـید    . بختی همواره نگه داردو شما را در دلخوشی سعادت و خوشاردبراي من بگذ

خیلی از دوري شما حتـی  زیبا و خلیلخریده ام تا به فرصت کافی بدوزم لیلی و روشنچند لباس قشنگ براي 
دوسـت مـا بـه شـما سـالم      . هندهمین چند ساعته ناراحتند و یک سره صحبت شما را می کنند و به من اهمیتی نمی د

مد ناگواري احساس ط به خدا سپرده و لذا از هیچ پیشازیاد دارد دختري است بسیار خوب و متدین و زندگیش را فق
خداحافظ شما سوران. نجایی که قدرت دارد وظیفه خود را انجام می دهدرنجش نمی کند و چون تا آ

یسید تا در صورت آمدن مسافر برایتان بفرسـتم کاسـه پروانـه را هـم     هر چه الزم دارید برایم بنو-قربان همه شما 
امیـدوارم هـر چـه    . خواهم فرستاد فکر می کردم که الزم ندارد روي بچه ها را ببوسید از بدي خط عذر می خـواهم 

پـا  بیشتر و آنطوري که شایسته شخصیت شماست با قدرت و ایمان بیشتر قدم بردارید و نگذارید مشکالت شما را از
درآورد باید اذعان کنیم که راهی بس دشوار در پیش داریم و تنها ایمان نتیجه است که مـی توانـد مـا را زودتـر بـه      

گانـه اسـت ولـی هـر چـه      افکار و استنباطات شما بسیار بچدانم این نصایح در مقابلمی. مقصود مقدس خود برساند
سوران.فقیت بیشتر شماشما و به امید موهست در همان مسیر است باز هم قربان
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751

64/یزدي، سرور: از

چمران، پروانه : به

ت/ب:تاریخ

My Dear Parvaneh     I received your letter, and thank you very much for those delicious
cookies. We enjoyed very much.I don’t know how to thank you and apologize for all those
troubles which I caused for you.  Ziba and Khalil are telling us all about you and they are very
grateful.  I had all letters from my friend Jannet. She is expecting a baby and also going to
university. Ebrahim is so impressed by your personality and telling my how deeply you feel
about me. Lily is sending so much kisses to all of you. Please believe that I love you so much.
Love Souran

752

65/چمران، مصطفی: از

یزدي، ابراهیم: به

1345فروردین7ـ 1966مارس 26: تاریخ

یادنامه : بهرك

753

66/چمران، مصطفی: از

یزدي، ابراهیم: به

1345فروردین17ـ 1966آوریل3: تاریخ

یادنامه : بهرك
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754

67/چمران، مصطفی: از

یزدي، ابراهیم: به

1345فروردین18ـ 1966آوریل6: تاریخ

یادنامه : بهرك

755

68/چمران، مصطفی: از

یزدي، ابراهیم: به

1345فروردین18ـ 1966آوریل6: تاریخ

یادنامه : بهرك

756

69/چمران، مصطفی: از

یزدي، ابراهیم: به

)1345فروردین(.ت.ب: تاریخ

یادنامه : بهرك

757

70/چمران، مصطفی: از



دفتر دوم ـ نامه ها 

1249

یزدي، ابراهیم: به

1966آوریل 18-1345فروردین 30: تاریخ

یادنامه : بهرك

758

71/چمران، مصطفی: از

یزدي، ابراهیم: به

1966آوریل 20-1345اردیبهشت 1:تاریخ

یادنامه: بهرك

759

72/چمران، مصطفی: از

یزدي، ابراهیم: به

1966آوریل24-1345اردیبهشت 5:تاریخ

یادنامه : بهرك

760

73/چمران، مصطفی: از

یزدي، ابراهیم: به

1966می 7-1345اردیبهشت 18:تاریخ
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یادنامه: بهرك

761

74/چمران، مصطفی: از

ابراهیمیزدي، : به

1966می 9-1345اردیبهشت 20:تاریخ

یادنامه : بهرك

762

75/چمران، مصطفی: از

یزدي، ابراهیم: به

1966می 10-1345اردیبهشت 21:تاریخ

یادنامه : بهرك

763

76/چمران، مصطفی: از

یزدي، ابراهیم: به

1966می 19-1345اردیبهشت 30:تاریخ

یادنامه : بهرك

764
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77/ان، مصطفیچمر: از

یزدي، ابراهیم: به

1966می 22-1345خرداد2: تاریخ

یادنامه : بهرك

765

78/چمران، مصطفی: از

بازرگان، ابوالفضل: به

1966می 22-1345خرداد2: تاریخ

یادنامه : بهرك

766

79/چمران، مصطفی: از

یزدي، ابراهیم: به

1966می 25-1345خرداد5:تاریخ

یادنامه : بهرك

767

80/چمران، مصطفی: از

یزدي، ابراهیم: به
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1345خرداد 12: تاریخ

یادنامه: بهرك

768

81/چمران، مصطفی: از

یزدي، ابراهیم: به

1345خرداد 13: تاریخ

یادنامه : بهرك

769

82/چمران، مصطفی: از

یزدي، ابراهیم: به

1966ژوئن 9-1345خرداد18احتماالً : تاریخ

یادنامه : بهرك

770

83/چمران، مصطفی: از

یزدي، ابراهیم: به

1345تیر 7: تاریخ

یادنامه : بهرك
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771

84/چمران، مصطفی: از

یزدي، ابراهیم: به

1345تیر 7حدود : تاریخ

یادنامه : بهرك

772

85/چمران، مصطفی: از

یزدي، ابراهیم: به

1345تیر 20: تاریخ

یادنامه : بهرك

773

86/چمران، مصطفی: از

یزدي، ابراهیم: به

1966سپتامبر 22-1345مهر 1: تاریخ

یادنامه : بهرك

774

87/چمران، مصطفی: از
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یزدي، ابراهیم: به

)1345اواسط (.ت.ب: تاریخ

یادنامه : بهرك

775

88/چمران، مصطفی: از

یزدي، ابراهیم: به

1966سپتامبر 28-1345آذر 8: تاریخ

امه یادن: بهرك

776

89/چمران، مصطفی: از

یزدي، ابراهیم: به

1966دسامبر 6-1345آذر 16: تاریخ

یادنامه : بهرك

777

90/چمران، مصطفی: از

یزدي، ابراهیم: به

)1345اواخر . (ت.ب: تاریخ
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یادنامه : بهرك

778

91/چمران، مصطفی: از

یزدي، ابراهیم: به

1967فوریه 1-1345بهمن 13: تاریخ

یادنامه :بهرك

779

92/چمران، مصطفی: از

یزدي، ابراهیم: به

1967آوریل 12-1346فروردین 23: تاریخ

یادنامه : بهرك

780

93/چمران، مصطفی: از

یزدي، ابراهیم: به

1967می 20-1346اردیبهشت 30: تاریخ

یادنامه : بهرك

781
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94/چمران، مصطفی: از

یزدي، ابراهیم: به

) 1346اواسط (.ت.ب: تاریخ

یادنامه : بهرك

782

95/چمران، مصطفی: از

یزدي، ابراهیم: به

1967گوست آ20-1346مرداد29:تاریخ

یادنامه : بهرك

783

96/چمران، مصطفی: از

زاده، صادقبه قطب

1348آذر 12ـ 1969دسامبر 3: تاریخ

وجـه  یچهبه... ـ درباره سفیر عراق و هاکوپ1: طور اختصارپس از سالم در جواب نامه شما به دوست و برادرم
هم و اطمینـانی ـ وضـع عـراق در هـم و بـر      آن امیدي است و نه به اینه نه ب. صالح نیست نه با سفیر ـ و نه با هاکوپ 

غیرمتعادل است ـ عراق خود با مسائل داخلی خویش و با همسایگانش دسـت بـه گریبـان اسـت و البتـه خـوش دارد        
تر ـ بدون جهت  هم از آنها درماندههاکوپبراي مانورهاي سیاسی خود داشته باشد ـ  بختیار اي ایرانی را نظیر عده

ــ  2. هاي آنان اسیر کنیمصالح نیست ما خود را در گرفتاريوجه یچهولی به. زندنقشه به این در و آن در میو بی
هم مثل هاکوپ مظفر فیروزاید طور که نوشتهدهد ـ و همانحق از خود بینش و پختگی نشان میه اهللا خمینی بآیت
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د بخـاطر  ها و غیره از خمینی و بازرگان تجلیل می کننـ ها و راستیها، چپیاياگر توده. زندبه این در و آن در می
بنـابراین بایـد سـعی کـرد کـه راه و روش و حتـی نـام آنهـا بـا قمـاش           . اصالت آنها و پیگیري آنهـا در مبـارزه اسـت   

. راه هر چه ما بتوانیم  باید بکنیمدار می کند و در اینزیرا آن اصالت را لکه. طلب آغشته نشودسیاستمداران فرصت
راجـع بـه حکـیم و عـراق و     . ی ایران اصالت خـود را حفـظ کـرد   هم تنها کسی بود که از رجال قدیم سیاسمصدق 

انتظار و بهبود وضع عراق و رفرم دولت عراق ه پیشرفت عراق و امید به بهبودي وضع عراق باید گفت اگر بخواهیم ب
م هـ ـ آنراجع به بختیارـ 3.هاي ما پوسیده استناروز برسد استخودل خوش بنشینیم یا امید داشته باشیم تا آن

ـ بدون عراقه رفتن بـ درباره 4. تر از همه، خسرالدنیا و العقبی است و هیچ نوع همکاري با او صالح نیستبدبخت
اهللا خمینی تحت فشار ـ فشار از طـرف حکـیم،  فشـار از طـرف دولـت ایـران و        شک وضع عراق وخیم است و آیت

عراق بیشتر ایجاد ه اید رفتن کسی مثل شما بنوشتهطور کهفشار از طرف دولت عراق ـ و همان سازمان امنیت ـ و حتی
دهد ـ زیرا، از نظر ما از نظر علنی قدرتی نداریم که جلـوي   سر و صدا می کند و خمینی را بیشتر تحت فشار قرار می

ایجـاد  محمـود حکیم و عراق و سازمان امنیت بایستیم ـ بنابراین نباید هیچ نوع فعالیـت علنـی کـرد ـ حتـی وجـود        
فعالیت . گرفته استالت زیادي کرد و متضمن خطراتی و نتایج بدي بود که فعالً خمینی بیشتر تحت فشار قرار اشکا

در عراق باید مخفی باشد ـ آن هم تربیت افراد و سازماندهی نه به معناي عمیق سازمان، زیـرا در حـال حاضـر عملـی      
مذهبی ـ جلسات بحث و انتقـاد بـراي روشـنگري     هاي نیمه سازمانی، به صورت جلسات نیست، بلکه بصورت گروه

کار افراد  محلی بهترین افرادند ـ ممکن اسـت بعضـی از    مردم ولی بدون دادن بهانه به دشمن، انجام گیرد ـ براي این 
فعالیـت ه آنها را تعلیم داد، راهنمایی کرد، در تماس دائم بود و با نشریه و غیره به آنها غـذا داد، وقتـی آنهـا اقـدام بـ     

ـ در بعضی شرایط و بعضی جاها 5. افراد خارج نخواهد بوده آید و وابسته بکردند، سازمان بطور طبیعی به وجود می
نباید غوغا کرد، باید ساکت و آرام و مخفی کار کرد، ولی در بعضی نقاط دیگر بایـد غوغـا کـرد، یـا غوغـا ممکـن       

زیرا دل و عقل هـر  . ري با آنان یکی از این موارد استفدائیان و همکامسألهو فلسطیناست متضمن منافعی باشد، 
ایست کـه بیشـتر از هـر    مسألهجهانی است و از طرف دیگر مسألهطرف یک اصالت آن فکر می کنند، از یکه دو ب

کنگره در ماه پیش در . اهللا خمینی همه جا تاثیر نیکویی گذاشتجنباند، همان طور که فتواي آیتچیز ملت ما را می
شور و هیجان شدیدي وجـود  -ده بود تازه پیش آممسجداالقصیمسألهشرکت داشتم، انان غرب آمریکامسلم

اي پاکسـتانی و غیرعـرب درصـدد تنظـیم و سـازمان هـاي نظـامی بـراي         داشت ـ مقداري پول جمع آوري شد ـ عده  
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ها و آزادگـانی کـه   مه لیبرالخواهد شد، و هویتنام ثانیدانید فلسطین الفتح بودند، و همان طور که میه کمک ب
داخـل و خـارج ایـران    ه شوند، این حقیر نظرات خود را در این باره ببراي ویتنام مبارزه می کنند متوجه فلسطین می

بندي می کند و هر دو در صورت امکان افراد و نیروهاست، در مورد امکـانش مطمـئن نیسـتم ولـی وجـوب و      تقسیم
ـ ـ1: ال می دانمضرورتش را ایده علت امکان بیشتر و آزادي از ساواك، مـی تـوان بـراي فلسـطین و     ه بدر خارج 

به الفـتح کمـک   طرح و ایجاد یک سازمان ایرانی براي نجات فلسطین است که رسماً: الایده. فدائیان علنی کارکرد
در ) آمده(دام به عمل جنگند، اقفلسطین رفته میه نفر از طالب عراق بعد از فتواي خمینی ب50کنند، در حال حاضر 

اي در آنجا براي جنگ پارتیزانی تربیت شوند و ورزیده روحیه مردم حوزه ما تاثیر زیادي دارد به خصوص اگر عده
ایـم،  خصوص، ایرانیان چـون زیـاد حـرف زده   ب. ه براي کارهاي آتی خواهند شداي شایستدر ایران هستهگردند بعداً

اي تشکیل داد که بـراي کمـک فلسـطین اقـدام بـه      می توان در خارج کمیتهبه هر حال. مقداري عمل خیلی بجاست
در همه سطوح خود را گسترش دهد، در فلسطین بجنگد در اروپا و آمریکا پول جمع کند، نشریه داشته عمل کند و

الزم اسـت،  کـار آدم و این البته باید بـا همکـاري نزدیـک بـا الفـتح باشـد، بـراي ایـن        ... باشد، تبلیغات کند و غیره
ـ امکان کمیته نجـات فلسـطین عملـی نیسـت     ـ در داخل ایران2. طلب و ورزیدههایی فداکار و صبور و حقآدم

تر تبلیغات کرد و کارهاي سـاده کـه در   ولی وسیعيترزیرا رژیم ممانعت می کند، ولی در آنجا باید در سطح پایین
نال براي آوارگان فلسطین ـ مرحله بعد جمع پول براي پـارتیز  ـ مثل جمع کردن پوپذیر باشد  چارچوب ایران امکان

زیـرا  . و این کار باید از طرف افراد مذهبی و ناشناس ولی پاك انجام گیـرد ... هاي عرب ـ ارسال دوا و دارو و غیره 
به داخل این فروخته را خود دولت کسانی خودـ ولی احیاناًنخواهد دادها طالقانیدولت اجازه هیچ نوع فعالیتی به 

بلکه باید مطلب گسترش و شتاب داد و چنین تبلیغات و یـا طرفـداري   . گروه خواهد فرستاد ـ ولی ممانعت نباید کرد 
کـم  از فلسطینیان را به جایی رسانید که رژیم و صهیونیسم قادر به جلوگیري آن نباشد ـ و در ضمن این تبلیغات، کم 

ها را روشن ساخت، رل امپریالیسـم را در خاورمیانـه   جناح. عصب نشان دادها را بدون تباید روشنگري کرد ـ ماهیت  
دهد جلو رفت ـ در ایران پتانسیل این کـار زیـاد اسـت، محـیط مسـاعد       و تا آنجا که امکانات اجازه می... علنی کرد

است ـ این تضاد  خواهد ـ رهبرانی مذهبی و گمنام ولی ورزیده و پخته ـ این البته خود تضادي   است ولی رهبري می
ـ افـراد ورزیـده   و این عمل در ایران باید در خود ایران پیاده شود. را باید با روش صحیح و اندیشه درست حل کرد

میدان بفرستند و خـود از  ه ی کرده بیهاسابق باید کسان گمنامی را براي این کار انتخاب کرده، تعلیماتی و راهنمایی
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دانید در هر جریان و نهضتی ـ عالوه بر سازمان هاي مخفی ـ سازمان هاي علنی یطور که ماظب باشند ـ همانپشت مو
هـا بسـته   نیز الزم است که توده مردم را ولو به طور سطحی در برگیرد و به میدان بیاورد ـ در حال حاضر که همه راه 

چهـار  ه موافـق نیسـتم ـ چـرا بـ     درباره چاپ مجله و کتاب به چهار زبان و غیره ـ مـن   . راه شاید فرجی باشداست این
زبان؟ آیا براي ایرانی می خواهیم کار بکنیم؟ یا اعراب؟ براي ایرانی فارسی کافیست ـ براي اعراب ـ چرا انرژي خود 

کار نکنیم ـ تا از تکرار مطلب جلوگیري شـود و بـا آنهـا     را ـ اگر زیادي داریم ـ در خدمت الفتح نگذاریم و مشترکاً 
مانیم ـ چرا باید سنگ بزرگ برداریم؟  خصوص که ما حتی در نشریات ساده فعلی میه باشد ـ ب کمکی شدهم واقعاً

چهار زبان هم بزنیم باز حرف است ـ فدایی در فلسطین خبر می ه ایم ـ ب بعالوه همان طور که گفتم حرف ما زیاد زده
ریزیـد کـه   اي مـی ت مـن ـ شـما نقشـه    دوس.  مشی و راه حل معین می کند نه تبلیغات خارجسازد ـ فداکاري او خط 

!صورت احتیاج به کمک همه جانبه همه افـراد اسـت  افزایید که در اینمیچهار زبان منتشر کنید و فوراًه اي بنشریه
فرد داریم ـ و خود ما همه گرفتـار ـ گرفتـار همـه      ه کوچک و بزرگی احتیاج بتعجب من اینجاست که براي هر کار

که همگان به مسألههم وقتی جریان جدیدي شروع شود باز هم افراد خود ما خواهیم بود ـ این  چیز و همه جا ـ و باز 
ایـم  فکر کارهاي زودرس و تبلیغات آنی بودهه اغلب ب. اهمیتش واقفند در روزگار گذشته خیلی فراموش شده است

یرم که افراد در حین عمل ورزیده پذالبته می! ولی اغلب هدف خود تبلیغات بوده است نه تبلیغات براي پرورش فرد
بنابراین عمل الزم است که با تئوري و ایدئولوژي همراه باشد تا . شوند و با تئوري نمی توان کسی را آبدیده کردمی

سازي باشـد و بـس ـ    هر کاري در حال حاضر باید هدف ما انسانآدم به وجود بیاید ـ به هرحال من فکر می کنم در 
که کارهاي زیادتر از طاقت خود را قبـول مـی  آدم داریم ـ و هنگامی ه زنیم احتیاج بدست میچون به هر کاري که

سـاله  18مانیم ـ و تاریخ   کنیم هیچ کاري را صحیح نمی توانیم انجام دهیم، حتی از انجام کار طبیعی خود نیز بازمی
و قاطع بـراي فردسـازي سـراغ نـدارم بایـد      البته من خود هنوز راه سریع . گذشته ما سرتاسر مملو از این حقیقت است

مـه رادمـردان حـق طلـب درود     هشـما و بـه  ه مـن بـ  . ها پنـد آموخـت  درباره آن فکر کرد ـ نقشه ریخت ـ و از تجربه  
جمالبرادر تو ـ .  فرستم و پیروزي حق طلبان را آرزو می کنمرمی

784

97/چمران، مصطفی: از

یزدي، ابراهیم: به
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1348آذر 22ـ 1969دسامبر 13: تاریخ

عذر می خواهم کـه در نوشـتن   . ابراهیم عزیزم پس از سالم سعادت و سالمتی شما را از خداي بزرگ آرزومندم
به هر حال دو نسخه براي او و یک نسخه براي شما . همه تاخیر کردم ـ مسئولیت و گرفتاري زیاد بود نامه صادق این

اي نامه. نون براي او فرستادم ولی از پول دیگري هیچ سخن نگفتماهاي مصدق و قدالر براي کتاب200. فرستممی
ه مه و بهرمضان را به21. که براي اوهایو و تدریس نوشتم و رونوشت آن را براي سعید فرستادم تا خدا چه بخواهد

ی پروانه حالش خوب است و هر روزي منتظر بچـه جدیـد مـ   . گویم و ماه مبارك رمضان را تبریکشما تسلیت می
فعالً .ها را ببوسیدالم برسانید و بچهسوران خیلی سه از قول همه ما ب.رسانندحالشان خوبست و سالم میها بچه.باشد

مصطفیبرادر شما. افظخداح

785

98/چمران، مصطفی: از

قطب زاده، صادق: به

1969دسامبر 13-1348آذر 22:تاریخ

یادنامه : بهرك

786

99/چمران، مصطفی: از

نعمت اللهی، محمد : به

1970مارس 30-1349فروردین 11:تاریخ

یادنامه : بهرك

787
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100/چمران، مصطفی: از

یزدي، ابراهیم : به

1970آوریل 7-1349فروردین 19:تاریخ

یادنامه : بهرك

788

101/چمران، مصطفی: از

یزدي، ابراهیم : به

1349تیر 7:تاریخ

یادنامه : بهرك

789

102/مصطفی، چمران: از

یزدي، ابراهیم: به

1349مهر 30ـ 22/10/1970:تاریخ

را از خـداي بـزرگ آرزو   هابرادر عزیزم ابراهیم جانم   پس از سالم سالمت و سعادت شما و سوران عزیز و بچه
و هـا جیـب هـا و  چه گشتم اورکـت خیر شده است، علت آنکه هرأروز در نگارش این نامه تمتاسفم که چند. دارم

تلفـن بدسـت آوردم و دو  بـاري بـه بسـتن تلفـن زدم و دو    –ام ا را نیافتم و هنوز هم نیافتـه هاي خود آدرس الّکیف
این .کنم دو آدرس دارد و البد در یکی از آنهاستبنابراین شما باید با این دو تلفن تماس بگیرید فکر می–آدرس 

.دو شهر اطراف بستن هستند

Mrs. Ella Collins,32 Seaber St. Roxbury, Mass - 617-442-5773
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Mrs. Ella Collins,  102 Fuller, Dorchester, Mass  617-288-4749

سـپارم   مـی خـدا ه فعـالً شـما را بـ   .بوسـند پروانه حالش خوبست و سالم می رساند و بچه ها هم دست شما را می
,Mrs. Ella Collins:آدرس صحیح او اینست-آدرس را پیدا کردمخوشبختانه بعد از بستن نامه. برادر شما مصطفی

486 Mass.ولی تلفن این محل را ندارمAve. Boston, Mass.

790

103/چمران، مصطفی: از

یزدي، ابراهیم : به

1350خرداد 4: تاریخ

یادنامه : بهرك

791

104/چمران، مصطفی: از

نعمت اللهی، محمد : به

1971می 25-1350خرداد 4: تاریخ

یادنامه : بهرك

792

105/چمران، مصطفی: از

یزدي، ابراهیم : به

1350تیر 22: تاریخ



دفتر دوم ـ نامه ها 

1263

یادنامه : بهرك

793

106/چمران، مصطفی: از

ابراهیمیزدي،: به

1350مرداد17-1971آگوست 7: تاریخ

اکنون در مدرسه مستقر شده ام و کمـی از جریانـات را   . امیدوارم به سالمت باشید. به نام خدا   برادر عزیزم سالم
اوالً از اروپا نامه اي براي شما فرستادم که جنبه رسمی داشت و در کمیته مسـئولین گـروه   . با شما در میان می گذارم

درباره گروه فارسی زبان اروپا ـ بـا همـه ي اعضـاء     -1. رسیده باشدامیدوارم که به شما . فارسی زبان نوشته شده بود
تشکیالتی مسألهاولین از نظر سازمانی آنها پیشرفته ترند و خیلی به نظر من روي این . آن صحبت هاي زیادي کردیم

شـاید ایـن   . واقعیت را ممکن است تحت الشعاع قرار دهد» وسواس تشکیالتی«گاهی این حتی گاهتکیه می کنند و 
وقتی که من پیشنهاد کردم که اروپا و آمریکـا بـا هـم شـروع بـه      . مقداري بر اثر عقده ها و یا شاید محیط اروپا باشد

یالتی در یک سطح نیستند همکاري و اشتراك فعالیت کنند ـ جواب می شنیدم که چون اروپا و آمریکا از نظر تشک  
بعداً به آنها خیلی نصیحت کردم و هوشیار می دادم که فرم سـازمانی و یـا تشـکل    ! بنابراین چنین کاري عملی نیست

سازمانی مبادا حقیقت امر را که دوستی و وحدت جوانان مسلمانان و ارشاد آنهاست تحت الشعاع قرار دهـد و لطمـه   
در حال حاضـر وحـدت دو سـازمان عملـی     . هم فکر کردیمصادق و حبیبیبا . به هر حال خیلی فکر کردیم. بزند

و مشکل که از یک سازمان شخصـی بتوانـد   . نیست ـ زیرا بعد مکان اجازه آن نوع ارتباطات و همکاري را نمی دهد 
و همکاري فکري ومکتب مبارزهمیشه در قاره دیگر شرکت کند از نظر عملی در حال حاضر وحدت بیشتر روي 

نتیجه این فکرها در آن نامه از آلمـان بـراي شـما    . فرهنگی است که به هیچ کجا ضرر نمی زند و همه هم خوشحالند
به هر حال در حال حاضر وحدت دو سازمان یک جنبه سمبلیک داردکه از نظر سمبلیک با هـم متحدنـد   . ارسال شد

می کند ـ با تماس مسئول آمریکا با مسـئول اروپـا ـ     ولی از نظر داخلی مستقل ـ و در مواقعی که شرایط جهانی ایجاد  
البته دوستان اروپا خواهش دارند . می شود یک اعالمیه مشترك و همگانی داد و این وحدت را عمالً به دنیا نشان داد



سومخش ب

1264

شـما صـحبت   مقاله اقتصاد راجع بـه  . کمک کنیدمکتب مبارزکه شما در آمریکا فعالیت فکري بیشتر بکنید و به 
ت مسئولین جدید أدهد ـ و هی ناراحت شده و بنابراین دیگر مقاله نمیدکتر یزدي د و حتی گفتند که شاید زیاد ش

بد نیست شما با مسئول انتشارات تماس بگیریـد و  . در نظر دارد که تمام آن مقاالت شما را در یک جزوه منتشر کند
آقـاي بهشـتی و قاضـی از روحـانیون هـامبورگ آن      البته راجع به مقاله شـما گفتنـد کـه   . ناراحتی او را برطرف کنید

به . خیر در چاپ آنها شدو این امر باعث تأکه چه بکنند؟ نظرات را نپذیرفته اند و لذا آنها در فشار قرار گرفته بودند
ضعیف است و احتیاج به کمـک فـراوان   مکتب بارزهر حال الزم است که دوستان آمریکا کمک کنند زیرا کادر 

نظر دارند که یک مجله علمی اسالمی در سـطح بسـیار   . خیلی صحبت کردیمصادق و حبیبیبا دوستان -2. دارد
در . که خالصه مجله دنیا و نشریات چپی را تحت الشعاع قرار دهد. به وجود آورند)خیلی باالتر از مکتب مبارز(باال 

و نظـرات اصـالحی در روش روحـانیون و    حال حاضر شاید سالی دو بار ـ موضوع آن ـ تحقیق هاي عمیـق اسـالمی     
در نظر دارد که انتقادات اصولی از حبیبی. شروع بحث هاي اصیل اجتماعی که گریبانگیر ملت مسلمان شده است

زیرا اگر در یک کتاب نوشته شود جایی بـراي جـواب نیسـت و    . روحانیت را باید در یک چنین مجله اي طرح کرد
کتب مبارز نوشته شود ـ باز آنهـا محـل نخواهنـد گذاشـت و بالجـواب خواهنـد        اگر در م. کسی جواب نخواهد داد

حائري مطهـري و طباطبـایی و جعفـري و بـاقر    ولی اگر در سطح عالی باشد و کسانی نظیر آقاي . گذاشت
میل این سبب می شود که پرستیژ مجله باالست و بزرگان قوم با کمال و غیره مقاله و نظر بنویسند ـ) در عراق(صدر

. بسـیار الزم و ضـروري اسـت   و این برخـورد عقایـد و آراء  سند ـ حاضر خواهند شد در آن نظر بدهند و جواب بنوی
البته اگر شـماره هـاي اول را   . عالم را به میدان عمل کشانید و به کار انداختبنابراین باید این افراد سرشناس و واقعاً

من این . مید به آینده آن هست وگرنه در بوته فراموشی فرو خواهد رفتبتوان با سطح باال و پرستیژ عالی چاپ کرد ا
موریت داده اند دارد ـ  و حتی به من مأ چنین مجله عالی وجود نظر را پذیرفته ام ـ زیرا در حال حاضر احتیاج به یک 

. گردد معلـوم نیسـت  براي چاپ و غیره آن در این بالد مطالعه کنم البته این فقط یک آرزوست و تا چه اندازه موفق
روي صـادق و حبیبـی  -3. عالم اسالمی کار بسیار مهمـی اسـت  ولی به میدان کشیدن یک کادر ورزیده و واقعاً

عده اي خیلی تند رفته اند و از گردونه خارج شده اند ـ کسی  . دردها و ناراحتی ها زیاد است. ایران مطالعه کرده اند
عده اي حاضرند که کار کنند ـ . ی براي این همکاري هاي تند وجود  داردهم به دور آنها نمی آید چون خطر عظیم

ـ بنابراین دوستان معتقدند کـه  ) مثل یک چک و پنجاه تومان زمان مشروطیت(ولی کار در سطح پایین ـ با خطر کم  
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که افراد ساده در ایران باید یک تشکیالت عمومی در سطح پایین ـ به رهبري افراد ناشناس یا دست دوم تشکیل داد  
در ایـن زمینـه منتظرنـد کـه رابطـی از      . و عمومی را بکار بگیرد و از دادن شعارهاي تند مصدقی یا ضدشاهی بپرهیزد

ـ همـان افکـار مـا در اروپـا هـم بوجـود آمـده        نهضتدر مورد -4. ایران بیاید و این مسایل را با او در میان بگذارند
مسـأله . ی مذهبی و بحث اینکه باید نهضت باشد یا سازمانی به نـام دیگـر  احساس احتیاج به یک سازمان سیاس. است

آنها در اروپا این است که عده اي هستند از نهضتی هاي سابق ـ با ادعاهاي زیاد ولـی بـراي نهضـت مضّـر ـ خالصـه        
کـه نهضـت را   آنها تصمیم گرفتند ـ باالخره پس از مشورت با ایران ـ  . داعیه نهضتی دارند ولی ضررشان بیشتر است

بنابراین نهضت آزادي در اروپا . نگویند) به ناباب ها(مجدداً با افراد جدید تشکیل دهند و حتی به افراد نهضتی قدیم 
همان طور که من با شـما  . ولی مخفی ـ به طوري که حتی عده اي از نهضتی هاي قدیم نمی دانند . تشکیل شده است

دوستان اروپا هم در میان گذاشتم که فعالیـت هـاي مـا بایـد در سـه سـطح       ـ بابرکلیو با بچه هاي صحبت کردم ـ 
بـدون  (که فقط مطالعه و تحقیق اسالم و ایدئولوژي و مطالعـه امـور اجتمـاعی    سطح گروه فارسی زبانـ 1. باشد

بـراي پیـاده کـردن آن افکـار در     )مـثالً نهضـت آزادي  (یک حزب سیاسـی  ـ 2. خواهد بود) پیاده کردن آنها
این تقسیم بندي . ی از آن قبیلیموریت هابراي برخوردهاي مسلحانه و مأـ ایجاد یک سازمان انقالبی3. اعاجتم

از طرف صادق و حبیبی پذیرفته شد و گفتند که در سطح اول که مقداري کار شـده ـ و در حـال حاضـر در حـدود      
حال حاضر دو حوزه به وجود آمـده  در سطح دوم نیز در. نفر عضو گروه فارسی زبانند و وضعیتش خوب است200

نفر اعضاء آن هستند ـ افـراد بسـیار فعـال و     12در حال حاضر حدود . و حوزه دیگري در شرف به وجود آمدن است
درباره سطح سـوم هـم عقیـده داشـتند     . عهده دار مسئولیت در گروه فارسی زبان هم هستندفهمیده و عمیق که اکثراً

اولـین قـدم اینکـه    . زدبنابراین بیشتر کارها و فکرهاي مـا روي سـطح دوم دور مـی   . یستفعالً کاري از آنها ساخته ن
مگر در موارد بسیار مهم و استثنایی که می (کامالً باید مخفی باشد ـ و به نام نهضت اعالمیه اي یا فعالیتی فعالً نشود ـ 
قسـمت آمریکـا و فعالیـت هـاي آنجـا      ). تشود اعالمیه داد ولی جوري باید افراد را قانع کرد که ضرورت داشته اس

ــ صـادق مـامور و رابـط اروپـا ـ و مـن        قرار شد فعالً شما مسئول و رابط آمریکـا باشـید  . براي دوستان شرح داده شد
بنابراین در حال حاضر سه قسمت در خارج با سه رابط شروع به کار خواهند کـرد ـ بـدون    . مسئول و رابط خاورمیانه

بنابراین شما شخصاً نهضت آمریکا را تشکیل خواهید داد و . حیه ها از ناحیه هاي دیگر مطلع باشنداینکه اعضاء این نا
در اینجا هم من در این راه سعی خواهم . موازي پیش می رونده برنامه هاي خود را اجرا خواهید کرد ـ در اروپا هم ب 
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وده است و از ایران هم با آنها توصیه شده اسـت کـه   ـ در این ضمن پاریس مرتباً با ایران در تماس ب) با احتیاط(کرد 
است شما هم با صادق رابطه نزدیک تري برقرار کنید شاید برنامه هاي سازمانی بنابراین بهتر. نهضت را تشکیل دهند

برنامه داخلی که اکنون نهضت اروپا در پیش گرفته ـ در مرحلـه اول همـان    . دو ناحیه همگون و هماهنگ پیش برود
و . ق ایدئولوژیک اسالمی است ولی با سرعت بیشتر ـ مطالعه قرآن ـ مطالعه کتاب ها و بحـث و تحقیـق و غیـره     تحقی

راجـع بـه نشـریه داخلـی و     . سالمی نیز منتشر شود غذاي علمی خوبی براي این حوزه ها خواهد بودااگر مجله علمی 
ـ نظراتی که بـا شـما و دوسـتان برکلـی بحـث کـرده       غیره اشکالی نیست ـ البته این نظراتی بود که من پیشنهاد کردم   

براي نشریه داخلی ـ و بعد کار در جهت یک نشریه عمومی و علنی نهضت در آینده ـ کار در جهـت تربیـت     . بودیم
یک کادر سیاسی که اخبار سیاسی را تجزیه و تحلیل و بررسی کند ـ کار در کمیته تشکیالت ـ در کمیته ارتباطات و 

م داشـته باشـید و کـم کـم ایـن      ات بهتر است شما با صادق تماس دائمی کنم براي این برنامه ها و جزئیفکر... غیره 
او عـازم ایـران اسـت ـ و اکنـون      ) چند بار(را دیدم توسلی-5. من هم در جریان خواهم بود. برنامه ها را پیاده کنید

خیلی تشکیالتی است ولـی بـه نظـر پـاریس درك     . دصحبت با او زیاد کردم ـ او البته در جریان کارها بو . رفته است
.من مقداري از دروس الزم را براي ارتباطات براي او گفتم که رابطه اي با اروپا برقـرار کنـد  . اجتماعی او کم است

را دیـدیم و چهـار روزي در منـزل او    دکتر تقـی زاده . از آمریکا به لندن رفتیم. کمی از مسافرت خود بگویم-6
دربـاره  . بحث با او زیاد کردم. نی است بسیار پخته و صادق و ارزنده که از دیدار او خیلی خوشحال شدمجوا. بودیم

20بعداً با ماشین که کرایه کرده بودیم به بندر رفتیم و از بندر به هامبورگ رفتیم که . روزنامه و اخبار و غیره و غیره
بسیار فعال و فهمیده و ارزنده که خیال دارد بـه ایـران   جوانی است. را دیدمدکتر کارگشا. ساعت روي آب بودیم

را هم دیدیم کـه یـک طلبـه قـدیمی اسـت کـه آقـاي بهشـتی بـه          » سردانی ـ طارمی «آقاي هامبورگدر . برود
جوانی است پرشور ـ با ایمان ولی ناپختـه   . هامبورگ آورده اند و بیشتر فعالیت هاي مکتب مبارز را او انجام می دهد

و مقاالت زیـادي  . خط زیبایی دارد ـ شعر می گوید . ه ـ دکتر کارگشا خیلی روي او کار کرده و می کند و کم تجرب
آقاي بهشتی یک سالی است که رفته اند و آقاي ).که به مقدار زیادي هم ایجاد ناراحتی کرده است(را او می نویسد 

یک شب به خانه او دعوت شـدیم و  . دل استآقاي شبستري بسیار روشن و بیدار.به جاي ایشان آمده اندشبستري
می گفت تنهـا راه حـل ایجـاد یـک حـزب سیاسـی       . نظري عجیب راجع به روحانیت داشت. ساعت ها بحث کردیم

می گفـت هـیچ   . دهد و آنها مجبورند که متابعت کننداین حزب سیاسی بعداً روحانیت را تحت فشار قرار می. است
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ایـن نظـر   . وحانیت برویم و بخواهیم با این روش مسـالمت آمیـز آنهـا را تغییـر دهـیم     فایده اي ندارد که ما به دنبال ر
دوسـتان در  . آمـدیم هانورسپس به . چند روزي در هامبورگ ماندیم! بدیعی بود که یک روحانی چنین حرفی بزند

گفتـه بـود کـه    البتـه بـه مـن   . آنجا جلسه اي گذاشتند ـ چند ساعتی درباره تاریخ نهضت ملی و غیره صحبت کردیم 
بعضی افراد خیلی تند هستند و همیشه می خواهند که گروه فارسـی زبـان را بـه کارهـاي سیاسـی بکشـانند ـ و روش        

ـ جاي شما خالی سخن من همه جا تفکیک فعالیت ها و طبقه بندي نوع مبارزات ـ هر یک در مکان مناسب خود بود
خـود را در آن شـهر از کمپـانی گـرفتیم و چـوب      واگنماشین فولکس . م و صحبت ها کردیمتا صبح نخوابیدی

در آنجا نیز افراد تندتري وجود  داشتند و چند . آمدیمآخنبعد به . بستی زده و مسافرت طویل خود را آغاز کردیم
اسـت زنـدگی مـی    آقاي موسی صـدر  که قوم خویش نزدیـک  صادق طباطباییمنزل . روزي در آنجا ماندیم

چـون پـدرش در قـم    . آشـنایی نزدیـک دارد  آیت اهللا خمینـی رد و روشن و مبارز و با او جوانی است وا. کردیم
از طرف دوستان پاریس هم او یک بار به عـراق  . مرجع تقلید است و خمینی همه آنها را از راه خانوادگی می شناسد

ز سـاعت هـا بـراي او    نزد آیت اهللا خمینی رفت و ساعت ها از وضع اروپا و غیره گـزارش داد و آیـت اهللا خمینـی نیـ    
به هـر حـال   . سال گذشته هم مسئول تشکیالت گروه فارسی زبان بوده است ولی اکنون سمتی ندارد. صحبت کردند

. از آخن بـه پـاریس آمـدیم   . فردي است وارد و با نفوذ و موثر و روشن به خصوص براي تماس و نفوذ در روحانیت
طباطبایی رفت ـ روزها با صادق  . چند روزي همه با هم بودیم. یدیمطباطبایی هم همراه ما آمد و صادق و حبیبی را د

افتـاده  . حبیبی جوانی است بسیار پخته ـ بسیار مسلمان ـ بسیار سابقه دار  . و حبیبی حرف می زدیم جاي شما خالی بود
ته حبیبـی روي  متواضع ـ کم مدعی ـ مطلع و بنده ي خدا ـ صادق هم خیلی تغییر کرده خیلی پخته تر شده است ـ الب    

از پاریس . ي دیدار آمد و چند روزي هم با او بودیماربرادر صادق هم از ایران ب. گذارداو خیلی تاثیر گذاشته و می 
بار اول هنگامی که در آخن سخنرانی داشـتیم او آمـده بـود ـ     . (را براي بار دیگر دیدیمتوسلیبعد به آلمان آمده ـ  

مدتی با توسلی بودیم و بعـد بـه شـهر دیگـري بـراي دیـدار       ) او دو بار آمدچون هر یک شب یک سخنرانی داشتیم 
. بعد به اطریش و بعد به یوگسالوي آمدیم. رفتیم و دو روزي همه با هم بودیمت مدیره گروه فارسی زبانأهی

تـدا در نظـر   اب. ولـی بـه آتـن نـرفتیم    . بعد به یونان ـ تا در دریاي آزاد استحمام کنـیم  . به سرعت طی طریق می کردیم
می ترسیدم که در ترکیه ما را بگیرنـد  . داشتم از یونان با کشتی به بیروت بروم ولی گران بود و وقت زیاد می گرفت

در مرز اشکال به پاسـپورت مـن گرفتنـد و مـرا راه     . ـ به هر حال به سوي ترکیه راندیمند  تحویل ایران بدهو احتماالً
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خالصه بازگشتیم ـ مکافاتی بود ـ به هر حال از مرز دیگري رفتیم و چندي از   . دندادند ما هر چه تمنا کردیم میسر نش
استانبولبه هر حال وارد شدیم ـ به سمت !دنیاي عجیبی استجداً!شب گذشته بود و بدون اشکال ما را راه دادند

سف است کـه  جدي جاي تأتصادفات و کشته ها در جاده خیلی فراوان بود ـ . دو روزه ترکیه را طی کردیم. راندیم
هـر لحظـه مـرگ را    . این ترکان این طور به استقبال مرگ می روند و لذت می برند و از دیگران عبرت نمـی گیرنـد  

را هـم در نیمـه روزي طـی    سـوریه ! گـذاردیم کردیم و لحظه بعد از اینکه زنده ایم خدا را شـکر مـی  احساس می
. ر دفعه که از مرز می گذریم چقـدر اشـکال و اتـالف وقـت وجـود دارد     البته می دانید ه. کردیم و وارد لبنان شدیم

آقـاي  که مرکز مجلس االسالمی الشیعیروز بعد به . باري شب را بر باالي کوه هاي نزدیک بیروت گذراندیم
مدتی صحبت کردیم قرار شد کـه چنـد   ! پس از سه ساعت معطلی به حضرتش بار یافتیم. است رفتیمموسی صدر 

خصوص سوران و بچه هـا خـالی یـک    جاي شما و ب. انشگاه منزل کردیمدر هتلی نزدیک د! یروت بمانیمروزي در ب
خالصه بعد از چند روز با سـالم و صـلوات وارد   . رفتیم که خاطرات گذشته را زنده می کردغار جیتاروز به دیدار 

بر باالي تپه اي مشـرف بـر شـهر صـور     مدرسه ایست از نظر جسمانی بزرگ و پر شکوه ـ  . و بعد مدرسه شدیمصور
گري و نجاري و برق یا آن مدرسه صنعتی است و فعالً آهنفعالً هم ابتدایی دارد و هم سه سال متوسطه ـ که متوسطه 

به متوسطه بیافزاییم و به امید خـدا یـک دوره   من در نظر دارم که ابتدایی را حذف کرده. سیم کشی درس می دهند
چند روزي گرم سرکشی و تهیه برنامه و لوازمـات سـال آتـی مدرسـه     . کامل متوسطه مدرسه صنعتی به وجود آوریم

بودجـه مدرسـه   . بوده ام و در نظر داریم که شاید همین امسـال شـعبه الکتـرونیکس و مکانیـک ماشـین اضـافه کنـیم       
مدرسـه بـه دیـوار یـک     . می آید و مقداري از جمعیت خیریه که امام صدر رئـیس آن اسـت  مقداري از دولت لبنان

خالصه گفتنی ها زیاد . وضع مردم رقت بار است با بیروت خیلی فرق دارد. اردوگاه آوارگان فلسطینی چسبیده است
ن ـ چون فعالً زبانی نمی  بچه ها هم ویال... که گفتن ندارد!و ناراحتی هاي معمولی! پروانه حالش خوب است. است

انگلیسی با بعضی و با خودم هم آن قدر سرگرم بوده ام که فرصت یاد گرفتن عربی نیافته ام ـ . دانند و ول می گردند
فعالً . بعضی دیگر فرانسه و با بعضی دیگر از روي ناچاري عربی سرودست شکسته حرف می زنم تا خدا چه بخواهد

در کالیفرنیـا  -مصـطفی برادر شما . ز قول من به سوران سالم برسانید و بچه ها را ببوسیدا. شما را به خدا می سپارم
تهیه کـنم ـ مقـداري زیـادي از     ...) از مشروطیت تا آخر (ـ تاریخچه نهضت ملی ایرانقرار بود جزوه اي درباره 

! کم اسـت نهضت مقاومت ملیآن تهیه شده ـ بعد از صحبت با عده زیادي از دوستان می بینم اطالع همه درباره  
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از شما خواهش دارم ـ هر چه از نهضت مقاومت ملی به خـاطر داریـد کـه بایـد مـردم بداننـد ـ بنویسـید و بـراي مـن            
.متشکرم. بفرستید

794

107/چمران، مصطفی: از

خاموشی، مرتضی: به

1350مرداد 30:تاریخ

یادنامه : بهرك

795

108/چمران، مصطفی: از

راهیم یزدي، اب: به

1350شهریور 5:تاریخ

یادنامه : بهرك

796

109/چمران، مصطفی: از

دوستان نهضتی در پاریس توسط صادق قطب زاده: به

1350تیر 30ـ 1971جوالي 21: تاریخ

ام هم اکنون در هتلی در بیروت نشسـته . دوستانم پس از سالم سعادت و سالمتی شما را آرزومندمبه نام خدا
مسافرت تقریباً. کشورهاي زیادي را به سرعت طی کردیم و دیروز صبح وارد بیروت شدیم. نویسمنامه را میو این 

خواسـتم دوبـاره از   می. بدون اشکال گذشت جز یک بار که به پاسپورت من ایراد گرفتند و مرا به ترکیه راه ندادند
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مرز دیگري وارد شدیم و خوشبختانه به خیـر گذشـت   شد باالخره ازراه آتن با کشتی برویم ولی چهارصد دالر می
ولی آنچه که بود از تمـام  . در استانبول هم یک تصادف کوچک کردیم که طرف دیگر ماشین هم خراش برداشت

به خصوص در ترکیه هـر دقیقـه  . ـ مبارزه بوداش حرکت بود ـ کار بود این کشورها و شهرهاي عجیب غریب، همه
تعداد تصادف هـا در  . گذاردیمایم خدا را شکر میکردیم و دقیقه بعد از اینکه زندهس میبار مرگ را لماي یک

اي را گرفتـه بـود ـ و عجیـب     در هر چند کیلومتري ماشینی چپه شده بود یا تصادفی جان عـده . ترکیه بسیار زیاد بود
و این یکی ! کردندرگ را استقبال میم) ناخوانا(که باز هم کسی عبرت نمی گرفت و رانندگان ترك شجاعانه و این

ولی در بیروت سـردي و  . ولی هر چه بود مبارزه و حرکت بود. رفتترین مزایاي انسانی آنان به شمار میاز بزرگ
صـبح زود  ! که دلم گرفته و حتی حوصـله بیـانش را نـدارم   ـ عذر می خواهم از این! و مردگیـ سکونناراحتی است  

اي مستمند و حاجتمند در اتاق انتظار این قصر سنگین عده.ان پرسان به مجلس شیعی رفتیموارد بیروت شدیم و پرس
آقـاي صـدر خفتـه    . چند سـاعتی وقـت صـرف کـردیم    . اولین برخورد باعث ناراحتی و زدگی بود. جمع شده بودند

دور آقـا را  ) خوانـا نا(چند عـالم عمامـه اي و چنـد عـرب پرگـو و     ! بار دادند ولی خواص را10حدود ساعت . بودند
متنی نوشتم و از رئیس دفتر خواستم کـه  . داشته بودصبح ما را بیرون نگه5/7رئیس دفتر آقا از ساعت . گرفته بودند
چنـد بـار   . گفـتم شکسته بسته با او سـخن ) ناخوانا(ایشان تشریف ندارند؟ چند بار خودم باگفت اصالً. به آقا برساند

ی هـم تشـریف   البته وقت. دقیقه صبر کنید تشریف می آورند10هر بار می گفت . او رفتروانه با عصبانیت به سراغ پ
دست قضا آقاي جالل فارسی هم آمد که بـا آقـا کـاري    آمدیم؟حساب نمیهو ما هنوز بآوردند نوبت خواص بود

اولین حرف فارسی این بود که اساس و سر و رویـت مرتـب   .داشت و هر حال از آقا اجازه گرفت که ما وارد شویم
گفت ـ حال در خـودم فـرو رفـتم و هنـوز      و راست می.نیست ـ کراوات نزده اي ـ و خالصه کسی خریدار تو نیست  

کردن اصالت هاي خود و تسلیم به سیستم پوچ و ظاهري ایشان عملی خورم و احساس می کنم که با فداخونابه می
اصالحاتی نیـز بنمایـد ـ و مـا     رنگ آنها درآید و چند صباحی براند و احیاناًه د شد ـ ممکن است آدمی بانجام نخواه

گفتنـد در صـور   آقـاي صـدر مـی   . هم قول فارسی در همین خط هستیم ـ ولی من از این روش امیـد و انتظـار نـدارم    
نیم تا خالصه ما را با ترتیـب بهتـري بـه    مدرسه تعطیل است و آپارتمان حاضر نیست و بهتر است مدتی در بیروت بما

وقتی آقاي صدر گفتند آپارتمان حاضر نیست ـ من گفتم ما درویشیم و همچنـان   ) و با سالم و صلوات(رند ـ  بصور ب
ایـن  ) همان طور که آقاي فارسی بعد به من تذکر دادنـد (ها در اتومبیل خفته ایم باز هم ادامه خواهیم داد ـ  که مدت
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چون افرادي که در ماشین می خوابند و جا و پول و لبـاس  ! مقداري ما شده بودپستی و کوچکی و بیکالم حمل بر 
بـه هـر  . چه براي ما فضیلت است براي آنها حقارت بشمار مـی آیـد  آن! هاي مهمی نیستندحسابی نداشته باشند انسان

ی اسـت پـر شـور و درد کـه     نواج. تیمحال سخن کوتاه کنم دیشب چند ساعتی از ایران و کلیات با فارسی سخن گف
یکی از ایرانیان دانشگاه بیروت نیـز مـریض بـود مـدتی     . اش به سر آمده و شاید تقصیري نداشته باشدصبر و حوصله
اي بریـزیم و  صبح آقاي فارسی بیاید شاید ما هم گپـی بـزنیم و یـا برنامـه    9اکنون نیز منتظرم ساعت . عیادتش رفتیم

گذراندیم اینجا در پاریس اغلب در سکوت می. م دل سکوت یکی از مراحل عالی عرفان استدر عال.جایی برویم
کنم عـالمی از  و فکر می! ـ اما اکنون دل چرکینماز لذتی عمیق لبریز بودمخوردیم و من شخصاًچایی می) ناخوانا(

از . شـما را در جریانـات خـواهم گذاشـت    ایم انشاءاهللاآقاي کاظم صدر را هنوز نیافته! نو بباید ساخت و از نو آدمی
مصطفیمخلص صادق شما.بنده بندگان خدا. قول من به همه دوستان به خصوص آقاي بنی صدر سالم برسانید

797

110/چمران، مصطفی: از

خارج از کشور توسط دکتر ابراهیم یزدي -اعضاي نهضت آزادي ایران: به

1971سپتامبر 8-1350شهریور 17:تاریخ

یادنامه : بهرك

798

111/چمران، مصطفی: از

خاموشی، مرتضی: به

1971اکتبر 30-1350آبان 8:تاریخ

یادنامه : بهرك

799
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112/چمران، مصطفی: از

خاموشی، مرتضی: به

1350احتماالً اواخر آبان :تاریخ

یادنامه: بهرك

800

113/چمران، مصطفی: از

یزدي، ابراهیم : به

1971دسامبر 14-1350آذر 23:تاریخ

یادنامه : بهرك

801

114/چمران، مصطفی: از

یزدي، ابراهیم : به

1350اواخر آذر: تاریخ

یادنامه : بهرك

802

115/چمران، مصطفی: از

یزدي، ابراهیم : به
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1972ژانویه  21-1350بهمن 1: تاریخ

یادنامه : بهرك

803

116/چمران، مصطفی: از

یزدي، ابراهیم : به

1351ل سال یاوا: تاریخ

یادنامه : بهرك

804

117/چمران، مصطفی: از

یزدي، ابراهیم : به

1351خرداد 1: تاریخ

یادنامه : بهرك

805

118/چمران، مصطفی: از

یزدي، ابراهیم : به

1972اگوست 20-1351مرداد 29: تاریخ

یادنامه : بهرك
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806

119/مصطفیچمران، : از

یزدي، ابراهیم : به

1972سپتامبر18-1351شهریور 27: تاریخ

یادنامه : بهرك

807

120/چمران، مصطفی: از

یزدي، ابراهیم : به

1972دسامبر -1351آذر : تاریخ

یادنامه : بهرك

808

121/چمران، مصطفی: از

یزدي، ابراهیم : به

1351بهمن 23: تاریخ

یادنامه : بهرك

809

122/چمران، مصطفی: از
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یزدي، ابراهیم : به

1973آوریل -1352فروردین : تاریخ

یادنامه : بهرك

810

123/چمران، مصطفی: از

یزدي، ابراهیم : به

1973ژوئن 25-1352تیر 4: تاریخ

یادنامه: بهرك

811

124/چمران، مصطفی: از

یزدي، ابراهیم : به

1973سپتامبر12-1352شهریور 21: تاریخ

یادنامه : بهرك

812

125/چمران، مصطفی: از

یزدي، ابراهیم : به

1353ل ییا اوا1352اواخر :  تاریخ
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یادنامه : بهرك

813

126/چمران، مصطفی: از

یزدي، ابراهیم : به

1974ژانویه 14-1353دي24:تاریخ

یادنامه : بهرك

814

127/چمران، مصطفی: از

ی، صادقیطباطبا: به

1353: تاریخ

یادنامه : بهرك

815

128/چمران، مصطفی: از

یزدي، ابراهیم : به

1975ژانویه 10-1354دي 20: تاریخ

یادنامه : بهرك

816
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129/چمران، مصطفی: از

طباطبائی، صادق: به

1976فوریه 19-1355بهمن 30: تاریخ

یادنامه : بهرك

817

130/چمران، مصطفی: از

صدرالدین و حمید صدرصدر، : به

1355اواخر: تاریخ

یادنامه : بهرك

818

131/چمران، مصطفی: از

طباطبائی، صادق: به

.ت.ب: تاریخ

یادنامه : بهرك

819

132/چمران، مصطفی: از

طباطبائی، صادق: به
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.ت.ب: تاریخ

یادنامه : بهرك

820

133/چمران، مصطفی: از

صدر، صدرالدین : به

1355مهر7: تاریخ

یادنامه : بهرك

821

134/چمران، مصطفی: از

طباطبائی، صادق: به

1355: تاریخ

یادنامه : بهرك

822

135/چمران، مصطفی: از

طباطبائی، صادق: به

1355: تاریخ

یادنامه : بهرك
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823

136/چمران، مصطفی: از

طباطبائی، صادق: به

1355: تاریخ

یادنامه : بهرك

824

137/مصطفیچمران، : از

ثطب زاده، صادق: به

1355: تاریخ

یادنامه : بهرك

825

138/چمران، مصطفی: از

صدر، صدرالدین : به

1356شهریور 31: تاریخ

یادنامه : بهرك

826

139/چمران، مصطفی: از
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یزدي، ابراهیم : به

1357آبان : تاریخ

یادنامه : بهرك

827

140/چمران، مصطفی: از

اهللا حاج آقا روح اهللاخمینی، آیت : به

1357آبان : تاریخ

یادنامه : بهرك

828

141/چمران، مصطفی: از

یزدي، ابراهیم: به

ت/ب: تاریخ

بسیج نیروها ـ  ارتباط ـ وضع عموم مردم ـ هیأت اجرائیه نهضت ـ عرب زاده ـ صباغیان ـ فارسی ـ یعقوبی ـ دکتر 
شایگان 

و اکنون به نام . دو سال بعد در زندان بوده است. بعد برگشته. آمدفارسی ـ چند سال پیش به کشورهاي عربی 
. اینکه چند میلیون پول در اختیار دارد مشغول جمع کردن افراد است و می گوید که مصر به او کمک می کند

مطالب . علی به مصطفوي ـ الهیه ي ـ عالی نسب پیشنهاد کرده است که حاضر است مبالغی پول کمک بدهد
ه موضوع راجع ب
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آیا فارسی با دستگاه ارتباط دارد؟ آیا از طرف خود چیزهایی می گوید؟ باید تحقیق کرد باید درباره فارسی 
نامه . نهضت خیلی ضعیف ـ افراد اغلب پخش شده اند ـ نهضت از نظر کیفیت مهم است نه کمیت. مطالعه شود

دري ـ میرخانی -مصدق ـ آشپز و آشپزخانه مصدق به شورا ـ جواب شورا ـ نامه چند نفر به مصدق ـ جواب 

نارضایتی حداکثر ـ آماده براي انقالب 

از راه کویت ممکن است براي جوان ها فقط 

.نفر را آورد20در حال حاضر ممکن است 

د و تا ـ رحیم سه تا بچه ـ هر کدام ده هزار تومان می خواهند براي زن و بچه ـ سه ماه می آیند براي بازدی4عباس 
روحیه سحابی ضعیف ـ نگران زن و بچه . نزیه بعید است که بیاید ـ چون دفتر وکالت دارد. بعد همه فامیل می آیند

.q Regent  Berkeley 4 Calf 250ارتباط؟ 

ماه الزم ـ براي صفري و کبري6مأموریت ـ مدتی در حدود 

ارتباط ـ مجالت علمی ـ ایجاد رمز در یک صفحه بخصوص

براي جمع اخبار ... براي دستگاه اطالعات ـ کارهاي عام المنفعه ـ نظیر سلمانی ـ شیرینی فروشی 

دادن سهام به افراد مهم ـ و تهیه اطالعات از این راه

صدر ـ بی . ماه می آید ـ بعد تصمیم4-5رحیم ـ اشکال پاسپورت ـ اگر حل شود خود براي چند ماه : نتیجه افراد
جواب

منتفی، مظفري ـ بی جوابعباس ـ 

. ارانوس ـ شوهر کرده ـ منتفی ـ از بقیه حسین ـ احمدي ـ بچه هاي شیراز ـ هنوز معلوم نیست

حساب جاري بانک صادرات معادن دروازه شمیران306مهندس حجاري زاده 
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ـ توسط آقاي بیابانی ـ دوشیره ناهید یاحقی9حسین خیابان منیره ـ کوچه سعدي ـ پالك 

ها و صفحه ها ـ آدرس برادر ـ کتاب

. دو سپاه در اطراف تهران ـ یک سپاه در تهران ـ افسر ـ سردوشی سه جا تفنگ چک شد

حزب در شیراز ـ یکی مشهد ـ یکی کردستان و آذربایجان 1

اختیار فشنگ ـ دستور ـ فقط با شخص شاه ـ ترور 

829

1/حاج باشی، چنگیز: از

امین، پرویز: به

1964جوالي 2: تاریخ

دانم چکار می کنی و مشغول چه کاري هستی همیشه از دوسـتان  هاست از تو بی خبرم نمیعزیزم مدتحکیم
جویاي حالت هستم بعضی ها اظهار بی اطالعی می کنند و بعضی ها مدتی بود از تو باخبر بودند و خبر سالمتی تو را 

ارم کارها بر وفق دانم تو آرام نیستی و آرام نخواهی گرفت امیدوبه من می دادند که خود مژده بزرگی برایم بود می
در کجا هستی بعضی ها می گفتند به تهران رفتـه بـودي و بعضـی بیـان مـی نمودنـد در       دانم دقیقاًنمی. مرادت باشد

هـم  دانـم در کجـا هسـتی تـو     ت هاي مختلف دیگري را هم شنیده ام خالصه فعالً دقیقـاً نمـی  حبآلمان و باالخره ص
آنقدر بی معرفتی کردي که حتی از ارسال نامه مختصري که حاوي موفقیت باشد خودداري نمودي در هـر صـورت   
همیشه به یاد تو هستم و موفقیت و سالمتی تو را خواهانم و من کم کم باید اثاثیه خود را جمع کنم زیـرا بایسـت تـا    

به ایران رفته است البته او را در مرز دستگیر نموده اند و شریعتیچند ماه دیگر در ایران باشم حتماً اطالع داري که 
را که با ایشان بوده و خانمش تنها با سه بچه به تهران رفته و بـه محـض ورود ایشـان یکـی از     پرتويهمچنین آقاي 

وشن دوستان خبر دستگیري آنها را برایمان نوشت البته هنوز علت دقیق دستگیري آنها معلوم نیست شاید به زودي ر
دوستان همگی حالشان خوب و وضع کم و بیش مانند سابق و شـاید از بعضـی جهـات از نظـر مـن بـدتر باشـد        . شود



دفتر دوم ـ نامه ها 

1283

.رنگی وحدت جانشین تمام مسایل گرددبین برود و صمیمیت و دوستی و یکامیدوارم ناراحتی ها و بی سامانی ها از
به ایران برگردم و گردش و دیـدنی از  یصمیم دارم از راه زمینزیرا ت. امیدوارم بتوانم قبل از رفتن به ایران تو را ببینم

به رضاییحواله کرده بودي آقاي که را شهرها و کشورهاي مختلف اروپا کنم و اما الزم است برایت بنویسم پولی
من بدهد هنوز نداده و چون وضع مالیم چندان تعریفی ندارد و احتیاج زیادي به پول دارم خیلی متشکر می شـوم بـه   

لطفاً از طرف مـن بـه   .وسیله اي پول را خودت برایم بفرستی و اگر کاري در ایران داري برایم بنویس که انجام دهم
ترابقربانت . سالمتی تو را خواهانمموفقیت و . کلیه دوستان به خصوص اخوي سالم برسان

833

2/حاج باشی، چنگیز: از

سماع: به

14/8/1964ـ 25/5/1343: تاریخ

)سماع(سازمان مخصوص اتحاد و عمل 

برگ درخواست عضویت

از آنجا که معتقدم که آزاد ساختن خلق ستمدیده ایران و بناي یک جامعـه سـعادتمند و آزاد و   بسمه تعالی      
و آنجا کـه  . ف و مطلوبی عظیم می باشد که به فداکاري و از خودگذشتگی وسیع و همگانی احتیاج داردمستقل هد

این فداکاري ها و از خودگذشتگی ها وقتی اثرات و نتایج نهایی خـود را ظـاهر خواهـد سـاخت کـه همـه در یـک        
شـهر اراك  1317ولد سال متچنگیز امینی حاج باشیسازمان واحد و منظمی متشکل و متمرکز گردد، اینجانب 

خیابـان  : اراك) آدرس کامـل (صادره از اراك فرزند نعمت اهللا امینی حاج باشی ساکن 700دارنده شناسنامه شماره 
و تحقق و اجـراي  » سماع«نظر به اینکه اصول مرامی و هدف ها و برنامه هاي -44عباس آباد ـ کوچه تقوایی شماره  
» سـماع «عادتمند براي ملت خود می دانم با قبول اساسنامه و آیین نامه هاي مربوطه آنها را متضمن ایجاد جامعه اي س

امضاء چنگیزحاج باشی . عضویت در آن را درخواست می نمایم
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834

3/یزدي، ابراهیم: از

گزارش مذاکرات با چنگیزحاج باشی–سماع : به

26/5/1343: تاریخ

اینجانب و جالل تشـکیل  » حسین«در حضور 25/5/43ازظهر بعد7در ساعت -گزارش از کمال، راجع به جالل 
دستور این مالقات توضیحات راجع به اصـول  . حسین کمال را به جالل و جالل را به کمال معرفی کرد. جلسه دادیم

گزارش مذاکرات را حسین به صورت صورتجلسه نوشته است . مرامی و سازمانی سماع و ترتیب عضویت جالل بود
از نظر مسایل : اظهار نظر. جالل برگ درخواست عضویت خود را پر کرده و آن را مسترد نمود. استکه به پیوست 

به علت عالقه شدید به کار انقالبـی ظـاهراً بـه نقـش     . شوق دارداستعداد و. فکري باید بیشتر او را به مطالعه وا داشت
العه عمیق از سایر انقالبـات و بررسـی نقـل    و یا ممکن است به علت عدم مط(واقعی و اصلی ایدئولوژي واقف نیست 

جالل بـه حسـین گفتـه    . بعد از ختم جلسه و مالقات، حسین با او رفت تا غذا بخورند). ایدئولوژي ـ در آنها می باشد 
کمال).باشد) شاید(کمال دکتر شیبانی (است و حدس می زند که کمال از ایران آمده است و در نظر او 

26/5/43. وگندجلسه مخصوص براي اداي س

رفتیم و بعد از یک مذاکره کوتـاه  عباس آقابعدازظهر به اتفاق 4ساعت 8به جاي ساعت ) امروز عصر(امشب 
قبل از برگزاري مراسم سوگند جالل پیشنهاد کرد که بهتر است که همه وضو بگیریم و . مراسم سوگند انجام گرفت

سپس کمال یک بار سوگند نامـه  . پیشنهاد او مورد استقبال قرار گرفت و همه وضو گرفتند. با وضو سوگند یاد کنیم
و بعد مراسم تبریک . ال احترام ایستاده بودند قرائت کرد و سپس جالل آن را مجدداً خواندرا در حالی که همه به ح

جالل یک : اظهار نظر اولیه معلم کالس درباره او. روز بعد قرار است او به کالس برود. و دیده بوسی انجام گرفت
جلسه با شرکت : 1964اوت 16گزارش دیدار و گفتگو با جالل.جنگجوي انقالبی نمونه خواهد بود

تا همـان حـدي کـه بـه اصـول کـار مخفـی لطمـه نمـی زنـد           : جالل. تشکیل شد7کمال ، جمال، حسین در ساعت 
خرده کاري ها را کنار : جالل. منظور و مقصود کلی را می توان به طور دقیق سوال کرد:کمال.توضیحاتی بدهید
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چنـد مطلـب را امشـب توضـیح     : کمـال .لطف کنیـد و خواهش می کنم راجع به کلیات شما توضیحاتی . بگذاریم
شـما از ایـن پـس بـا     . خالصه اي از اینکه ایـن سـازمان چیسـت   اول. اینها ضرورت براي کار شما دارد. خواهم داد

سـماع سـازمانی اسـت صددرصـد     . ا و ع می باشـد -م-که لغت س. اشتسروکار خواهید د»سماع«سازمانی به نام 
چرا این سماع تشکیل شده است یکی در موارد بحث امشب ما . ه چیزش مخفی استهماسم، وجود کارها،مخفی ـ 

مورد بحـث واقـع خواهـد    . سیر اصول سازمان و این که این سازمان براي تحقق چه اصولی کار می کند. خواهد بود
ما معتقد ت حاکم کفایت نمی کنیم بلکهبه دگرگونی در باالي جامعه و هیأما فقط:چرا سماع تشکیل شد. باشد

در -مبارزات سیاسی جنگ انقالبی: در این دگرگونی شرکت داشته باشندبه تغییر همه مردم هستیم و خود مردم هم 
مبارزه سیاسی در مملکت ما با . مبارزات سیاسی مردم آگاهی پیدا  می کنند که باید دگرگونی در اجتماع ایجاد شود

ـ شرایط و وسـایل و لـوازمی مطـرح    قبل از وارد شدن به جنگ انقالبی  اما. طریق مسالمت آمیز امکان پیروزي ندارد
مثـال  . چون بدون داشتن وحدت فکري استحکام و قدرت سازمان مشکل است. آن یک جنبش فکري استاست و

در تمام کشورها شاید هم ابتدا مبارزات سیاسـی انجـام شـده اسـت و سـپس در      . همان حزب توده و جبهه ملی است
در : حسـین . و جنبش فکري است که انقـالب را رهبـري کـرد   ... ه سیاسی است که یک جنبش فکري داخل مبارز

E.L.N در انقـالب هنه توده شرکت کننـد مطلب رهبري انقالب است،: کمال... کمونیست ها هم بوده اند الجزیره .
البتـه ایـن   . انقالب شـرکت کنـد  آیا جبهه نمی تواند انقالب را رهبري کند؟ در حالی که توده مردم باید در : جالل

در داخل جبهـه  . شما جریان را مشروط می کنید: کمال. جبهه ملی در ایران خیر اگر جبهه واقعی وجود داشته باشد
در ایـن  : کمـال . ولی اگر جبهه درستی باشـد . جبهه ملی ایران خیر: جالل. یک جنبش فکري قوي وجود نداشت
یکی در مبارزه سیاسـی خـالء   . کشور ما دو تغییر اساسی ایجاد شده استدر. مورد همفکر هستیم و بحث نمی کنیم

و در سال هاي اخیر جنبش فکري ایجاد شده است و به مقدار زیادي توانسته است رهبري مبارزه . فکري احساس شد
ح شده بود که وال براي مبارزان مطربه دلیل تغییرات داخلی اجتماعی ـ این س. سیاسی را که قاطعیت نداشته کنار زند

اما مـردم نمـی دانسـتند چـه کننـد؟      . معطل چه هستیم؟ چرا؟ ضرورت تشکیل یک سازمان انقالبی احساس شده بود
جنـگ هـاي انقالبـی امـروز     مسـأله .  الزم بود که خالء فکري پر شـود -ھستند دادند مردم در مقابل عمالً نشان می

نظر دشمن براي مقابله و چه از نظر ملت هایی که انقالب مـی  چه از. پس از چین و الجزیره و کوبا. علمی شده است
مثالً خودشان قدرت نداشتند که علم انقالب را فرا گیرند و لهذا چون انقالب علم شده اسـت بایـد   آنگوالدر . کنند
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اعد موقعیت مس) نه حرفی(براي انقالبیون واقعی . تشکیل شده که خالء فکري را پر کندسماع . رفت آن را آموخت
در مـورد  : جـالل .  نمی توانند خودشان به تنهایی انقالبی را رهبـري کننـد  ایالت. براي تعلیمات و اقدام فراهم کند

ایالت نظر من این است که می توانند رل بسیار مهم را بازي کنند بلکه هم مردم ایران ایل نشین هستند و تنها دشمن 
: کمـال . سان یکی دو تن از خان هاي ایالت را با خودش داشته باشدچه اشکال دارد که ان. خود را دولت می دانند

سازمانی که شـما بـا   : کمال. ولی در ایران جز ایل قشقایی ایالت دیگر قابل اطمینان نیستند. صحیح استمسألهاین 
سـماع سـازمان  :آن روبرو هستید داراي آیین نامه ها و اساسنامه هایی است که در مورد آن ها توضیح مـی دهـم  

ـ شـما و هـر عضـو سـاده سـماع مـی توانـد دسـتگاه         1. ـ سانترالیزم3ـ انضباط  2ـ دموکراسی 1: داراي سه اصل است
قابل دقت ـ در دموکراسـی واقعـی دسـتگاه رهبـري از شـما مـی         بسیار مهم ومسألهـ 2. رهبري  خود را انتخاب کند

در قسـمت اول گفتیـد   : جـالل . را رهبري کنیدخواهد که به عنوان فرد خودجوش و عاشق همیشه رهبري خودتان
در تمام سازمان هاي انقالبـی هـم کنگـره و انتخابـات بـوده      : کمالانتخاب رهبري ـ آیا در سماع این عملی است؟  

در قسمت سوم سانترالیزم ـ سـماع از هـیچ    .  باید شرایط ایجاب کند. این حق را سماع به رسمیت شناخته است. است
حـق انتقـاد از   . باید تمام کارها در مسیر برآوردن هدف هاي مـا باشـد  . کورکورانه اطاعت کندکس نمی خواهد که 

در مورد سماع هم نمی . هشیاري از مختصات یک رهبري خوب استسه اصل مهم قدرت، تحرك و. بین نمی رود
: احصل ایـن سـه اصـل   م. اما قدرت سازمان هاي انقالبی حاصل جوشش و غلیان خود افراد است. تواند مستثنی باشد

ایـن خالصـه اي اسـت از    . پایه ي سماع بر این کذاشته شده است که شخصیت افراد باید هر چه بیشتر و بارزتر باشد
قدرت ـ تحرك ـ هشیاري که مربوط بـه رهبـري    . شما به سه مطلب اشاره کردید:جالل. روح حاکم بر این سازمان

نظـرات فکـري و   : کمالسماع می شوند چه شرایطی الزم اسـت؟   بود من سوال می کنم که براي افرادي که عضو 
این : جالل. عضویت در احزاب دیگر مانع نیست. عقیده اي سماع را قبول کند ـ شرایط سازمانی سماع را قبول کند 

ق دارد چگونگی جمع آوري افراد فـر : کمال. بلکه باید خود سازمان تشخیص دهد. کار یک سازمان مخفی نیست
. در مورد شرایط اولیه چنین است. اطالعات فراوان و دقیقی  جمع آوري خواهد شددر آن مورد . ت افرادبا مشخصا

میل داشتم که از برنامه خودمان در : جالل. اصل اول این است که کسانی که از نظر فکري  موافق نباشند نباید بیایند
اصول کار مخفی بر این . ما براي تعلیمات می رویدمن فقط اطالع دارم که ش:کمال. عرض این چند ماه مطلع باشم

می گفتم که حسینکامالً صحیح است و من این را به : جالل. است که هر کس به اندازه ضرورت و نه بیشتر بداند
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اما در مـورد  . باید سازمان حساب بکند که افرادي که دستگیر شده اند ممکن است نتوانند زیر شکنجه مقاومت کنند
: کمالاست که نظر سیاسی ما چه خواهد بود؟ اما از نظر سیاسی الزم و جالب .خواستم از افراد بپرسممیکارمان ن

اصول کار تقسیم می شود بـه سیاسـت داخلـی و سیاسـت     . باال نباشد وارد همان می شویماگر سوال در مورد مطالب 
ه است که در صدر مشروطیت فکر در مورد مشروطیت ـ من احساس می کنم که طوري نوشته شد : جالل. خارجی

در صدر مشـروطیت  ... تا حدودي موجود بوده است و : کمال. کرده اند که مرحله نهایی آن جمهوري خواهد بود
ولی شما گفتید که مردم برایشان حاکمیت ملی مطرح بـود و  . قبول می کنم: جالل. حاکمیت ملی مطرح بودمسأله

بودند که مشـروطه را  ... تند و این سیاست هاي خارجی انگلستان یا غیره نظري نسبت به مشروطیت و جمهوري نداش
در مورد اینکه جامعه حـاکم بـر   :جالل. ادامه داد: کمال.  مطلب روشن است: جالل. خیر: کمالتحمیل کردند؟

انـواع  کلمه سوسیالیسم به کار برده نشده است چون سوسیالیسم :کمال. استسوسیالیسمهمه چیز باشد یک نوع 
. سوسیالیسـم انقالبـی ـ و شـرایط زمـان را بشناسـیم      . تکیه کنـیم سوسیالیسم علمیما باید به :جالل. مختلف دارد

ادامه: کمال-شرایط زمان و مکان : حسین

ها و غیره را به جانشین خود تحویل مـی دهـد   ایران این است که او اموال و طالفرق بین شاه انگلستان و :جالل
سـرمایه هـاي   : کمال. در مورد این چگونه فکر می کنید که جلوي آنها را گرفـت .  ولی در ایران با خودش می برد

امـا در  . فرمایشات شـما صـحیح اسـت   :جالل...ادامه : کمال. راکد  بطور کلی قابل تصرف از طرف اجتماع است
نوشته شده است که شعار را در موقع نامناسب مطرح کردند چه ضرباتی به همه کارشان وارد کتاب چینی ها مطالبی

البته اقلیت در مقابل مـا خواهنـد ایسـتاد ولـی     :کمال. آیا صحیح است که ما توجه به وضع طبقاتی ایران نکنیم. شد
: جـالل .بدانیم نظر نهایی مـا چیسـت  این مرامنامه فعالً براي مردم نیست براي خودمان است که : کمال... اکثریت 

اگـر  "الـزرع و للـزارع  "در قسـمت دهقانـان و  : جالل...قرائـت  ... اولیه : کمال. متشکرم می خواستم همین را بدانم
نی چند تراکتور داشت و چندین هکتار زمین را شخم زد و آبیاري کـرد و آن وقـت دهقـان دیگـري کـه گـاو       دهقا

: جـالل . ی باید سوال کرد که آن دهقان چند تراکتـور را از کجـا آورده اسـت   در رژیم سوسیالیست: کمال. داشت
اگر پیش دهقان بروید و بگوییـد ایـن زمـین و    . انقالب یک امر مقدس و مهمی است اما فرداي انقالب مهم تر است

معلـوم  ولی فرداي پیروزي بر سر تشـکل و سـازمانی شـدن او   .  این آب و این هم تفنگ براي دفاعش قبول می کند
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فقـط  . این مسلم است،  به خصوص صفات دهقانان تقریباً همه جا یکـی اسـت  :کمال. نیست که اشتیاقی نشان دهد
ی قانان دور هم جمـع شـدند و شـرکت هـای    دهقانان الجزیره اي بودند که بالفاصله پس از ترك مالکین فرانسوي ده

تمـام مرامنامـه   :کمال. الزم است مطالعه زیاد کنیمد؟ حاال در ایران چگونه باش. براي اداره ملک خود تعیین کردند
این مطلب را :کمال. اگر ممکن است یک برگ از مرامنامه را داشته باشم: جالل). قسمت داخلی(کرد العهرا مط

م کـه  یدر مـورد سـازمان ملـل متحـد ضـرورت دارد کـه اشـاره کنـ        :جالل). قسمت خـارجی (ادامه . سوال می کنم
در اینجا اشاره بـه نقـش سـازمان ملـل شـده      :کمال. ن پذیرفته شوندآو نشده اند هم به عضویتکشورهایی که عض

آیـا ایـن سـه بنـد روي اهمیـت      : جالل. یک بار دیگر مطالب سیاست خارجی را به طور خالصه گفتندکمال. است
ند ـ کـه یکـی مسـلمان     اگر بر دو مملکت استعمار مسلط باشـ : جالل. توضیح دهید:کمال. خودشان طرح شده اند

کمونیست ها که . دنیاي  واقعیت ها فرق دارد: کمال. آیا فقط به فکر مسلمان ها خواهیم بود. باشد و دیگري نباشد
سوال من این است که مـا  :جالل. خود بیش از همه بین المللی بوده اند در مورد الجزیره زیاد همکاري نشان ندادند

اما اگر قرار شد یکی از این دو را انتخاب کنیم چه می شـود؟ و کـدام یـک را؟    . اشیم می توانیم مسلمانی و انسانی ب
این سوال را به این خاطر طرح کردم کـه در ایـران یـک    :جالل. مسلمانی و انسانی از هم قابل تفکیک نیستند:کمال

سازمان ما یک نهاد مذهبی من الزم است که بگویم که: کمالشده است؟ قائل... واستوجود متوده غیر مسلمان 
ولی چون اینها که رهبري ما را دارند و . بله باید هم باشد چون در آن صورت کارش چیز دیگري بود: جالل. نیست

ولی شک نیست که اینها هیچ کدام . ملت ما هم مسلمان است و ما براي خاطر اینها و براي مردم باید اینها را بنویسیم
خـوب آن  : کمال. ولی ما نباید چیزي بنویسیم که در مقابل دیگران مسئول باشـیم . ردبه خود نمی گییجنبه شخص

: جـالل ... ب ها، استنباط و تجزیـه تحلیـل صـحیحی    در مملکت ما جوا. بستگی به هوشیاري رهبري خواهد داشت
مسـئولیت ایجـاد   چون ما مسلمان هستیم شاید الزم نباشد که روي کاغذ در قبال  مملکت هاي دیگـري بـراي خـود    

شده است و کوبا یک کشور ...الجزیره یک کشور مسلمان ولی . چون اینها یک مطالب درونی و ذاتی هستند. کنیم
اگر بین این دو اختالف افتاد و ما چون حامی کشورهاي آزاد شده اسالمی هستیم ـ ما در اینجا کدام . آزاد شده است

در این گونه مـوارد فقـط حـق مطـرح     . قوقی است و جنبه مرامی نداردحمسألهاین یک :کمال.یک را باید بگیریم
اگر با سرنوشت ما و از طریق ما با سرنوشت مسلمان ها بستگی داشته باشـد مـا بایـد    . است باید دید حق با کی است 
بی ما باید دقت کنیم که خداي ناخواسته باید روي کار آمدن حکومت انقال: جالل. موضع خودمان را روشن کنیم
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در صـدر اسـالم در حـدود صـد هـزار      . که اسالمی است و باعث نشود که اقلیت هاي مذهبی از ایران خـارج شـوند  
عالوه بر این خطرات فراوان دیگري از قبیل مرتجعین و توقعاتی از قبیل بستن : کمال.  زرتشتی از ایران خارج شدند

شما فکر می کنید کـه  . که باید همه آنها را فکرش را کرد. سینماها و دبیرستان هاي دخترانه و غیره نیز موجود است
در حدود دو سه سال مثال یـک آخونـد و   : جاللچند وقت دیگر انقالب در ایران از نظر فیزیکی شروع می شود؟

ا کنم تا بتوانند مـ جریان کار ما هم باید شبیه به آخوندي باشد که با زبان خود آنها با آنها صحبت . یک معلم را دارد
همیشه جنگ بین کهنه و نو است اگر در کشور داشته شده،ولی در کشورهاي عقب نگه. بله: کمال. را درك کنند

عوامـل خـارجی   . این جنگ در کشورها به صورت طبیعی یا با انقالب از بین می رفـت . ما استعمار دخالت نمی کرد
. ایـن نـوع جوامـع دو نـوع روشـنفکر وجـود دارد      در . نفع نیروهاي قدیمی که در حال سقوط بودند وارد کار شـد ه ب

روشنفکران جدید که روي مردم نفوذ ندارند ولی حربه آنها علـم و  . روشنفکر قدیمی که روي توده مردم نفوذ دارد
راه خواهـد بـود و ظیفـه و    ه اگر در ایران ما آزادي باشد بین این دو طبقه دسته جنگ و جدال بـ . صنعت جدید است

اگـر بخـواهیم روي ایـن    . این موضوع در نهضت ملی ما سـابقه نداشـته اسـت   : جالل. ن این دو استکار ما پیوند بی
عده اي می گفتند عقب افتادگی اجتماع ایـران و  . م جریان لغزش هاي نهضت ما پیش می آیدیمطالب زیاد تکیه کن

روحانیون مـی گفتنـد کـه    . استویند به خاطر لغات فرانسوي و عده اي می گ. استعمار ایران به خاطر تجدد ما است
حال اگر ما هم بگوییم که این ماییم که بین این دو دسته را می خواهیم وصل کنیم باز همان جواب . متجددها هستند

شما وقت و انرژي صرف نمی کنید کـه  : کمال. در ثانی وقت ما کفایت نمی دهد. کرده  ایمهاي قدیمی را شروع
سازمان انقالبی بایـد ضـرورت و خواسـت اجتمـاعی را درك کنـد و      . کنار بگذاریدبگویید مردم اختالفات خود را 

ما باید از روي صداقت و ایمان حرف بـزنیم اگـر زیـاد ایمـان نداشـتیم نمـی       :جالل. خود را در آن مسیر قرار دهد
توضـیح داد  : حسـین . این تظاهر به منظور ریا نیست: کمال. توانیم تظاهر کنیم چون در اسالم تظاهر محکوم است

طـرف جـالل   بـرگ درخواسـت را مطـرح و از    : کمـال . که این مباحث باید در کالس فکري براي ما مطرح شـود 
.  م جلسه ختم شدربع ه11ساعت . تکمیل شد
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گزارش گفتگو با جالل–سماع : به

1343مهر 10ـ 2/10/1964: تاریخ

:حضور حسیندر 5/7قرار : مذاکرات با جالل

بحث روي برنامه هاي تعلیماتی-3مسایل فکري ، -2مسایل سازمانی، -1:  دستور مذاکرات

قضاوت او نسبت به هر یـک از مطالـب و   -2.  قضاوت او نسبت به هر یک از سه نفر همکارانش-1:سواالت
نظر او نسبت به اینکه در سازمان در چـه  -3. ر او را کرده اندظفصول درسی که گرفته اند و کدام یک بیشتر جلب ن

مطالعه نزدیک و محرمانه همکارانش و تهیه گزارش بدون : موریتأم. قسمتی وجودش موثرتر و مفیدتر خواهد بود
. م و پیـروزي یـک سـازمان انقالبـی    نقش یک دکتـرین در اسـتحکا  : ل فکريئمسا. ترین بویی ببرندآنکه آنها کم

امنیت مکان ـ اسـناد  امنیت سازمانی و افراد آن ـ -1: به کدام یک از موضوعات زیر عالقه دارد. به پرسشنامهجواب
به : جواب. عملیات صحرایی-6مواد منفجره، -5ضبط صدا ـ مخابرات،  -4رمز نویسی، -3عکاسی، -2سرپوش ... 

. تمام این مسایل عالقه دارند
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گزارش گفتگو با چنگیز حاج باشی-سماع : به

عباس بعدازظهر با حضور کمال ـ جالل ـ ادریس ـ6ساعت -12/11/1964: تاریخ

هر یک از سه نفر آخر موظف هستند کلیه اشتباهات و گناهان خود : بر طبق دستور سازمانی-1: دستور جلسه
جالل گزارش کتبی خود را از کـالس درس  -2. آنها باشدبدون آنکه حق بحث روي. را به صورت اقرار بیان کنند

هـر یـک از حاضـرین    . ، که نوشته است تسلیم خواهد نمودشاگردها و اداره کالس، معلمین و برنامه ها: در سه زمینه
طرحـی را  جالل. در جلسه در مورد ایرادات و اشکاالت و انتقاداتی که به نظر خودشان داشته اند توضیحاتی دادند

پیام در سـه  . مور ادامه آن شدأبراي آزمایش رد کردن پیام و تماس تهیه و اجرا کرده بود مطرح کرد و ادریس مکه
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موظـف شـد کـه بـرود و آنهـا را پیـدا کـرده        ادریـس . قسمت در سه جا در مناطق مختلف شهر گذاشته شده است
پـس از  . ـ و طرز خبـر دادن بحـث شـد   یک قسمت کافه  یک قسمت  سینما ـ یک قسمت مسجد ـ  . برداشته و بیاورد

جالل سوال کرد که آیا از .جالل و کمال راجع به مسایل سازمانی بحث کردندـ ) ادریس ـ عباس (ترك دوستان 
اما همان طور که خـود شـما خبـر    . درست تاریخ قطعی آن را نمی دانم:کمال؟ سازمان تشکیل شده استچه موقع 

کالس تعلیمات ما ـ اولین کالس بوده است؟ یا قبالً هـم   آیا این: جالل. دارید در حدود از دو سال پیش بوده است
.خیر کالس شما اولین نوع آن بوده است که یـک دوره عمـومی ایـن صـورت داده شـده اسـت      : جواببوده است،

. فکر می کنم بوده است اما نمی دانم چگونه بوده اسـت : کمالآیا کالس هایی از نوع دیگري بوده است؟: جالل
اوالً سازمان به : جواب داده شد کهبه کوبا یا الجزیره نمی فرستند؟سوال کرد که چرا عده اي را براي تربیتجالل

م چند نفر به کشوري بدون آنکه آن کشور سـازمان را بـه   اعزاثانیاً. فکر هست همان طور که قبالً صحبت شده است
ین ااست که تنها وقتی حل می شود که آن کشور،اشکاالت پاسپورت و غیره فراوان . رسمیت بشناسد ممکن نیست
او قرار شـد  .  یافتدر مورد گزارشات او که داده بود بحث شد ـ و سپس جلسه خاتمه . سازمان را به رسمیت بشناسد

در مـورد پرسشـنامه   . را براي پنجشـنبه در سـخنرانی هفتگـی مطـرح سـازد     اسالمعدالت اجتماعی درب که کتا
اکراه در شرکت در . ، اکراه در ترجمه سواالتـ عدم عالقهسأتجلی ی: رضا.سواالتی از او مطرح بود که عنوان شد

عـدم  . ش کـردن کتـاب و جـزوه   فرامـو . مسایل جدي را با شوخی مخلـوط کـردن  . جلسات بحث و انتقاد، عصبانیت
با دوسـتان ـ بـه هـر     نزاع و مشاجرهام وظیفه در تمیز کردن تفنگ ها، عدم انج. شرکت در ورزش ها و کارهاي بدنی

، روح ،  عـدم مطالعـه  بـی تـوجهی بـه درس   :  جـالل .بی توجهی نسبت به حفـظ کـردن دروس  . کارمفراموش. دلیل
ضـعف ایمـانی عمـومی نقـص     : عبـاس .خودخواهی، عدم واقع بینیدیکتاتوري و تحمیل عقیده به دیگران، غرور،

عـدم توجـه بـه گفتـه هـاي      ،خودخواهی.  لت تخیلی بودن تصوراتاساسی و کلی و عمومی، عدم روحیه الزم به ع
فرد، بی عدم توجه به استفاده کافی از وقت براي جمع و خود،دیگران، منطقی نبودن، عدم انعطاف در برابر دیگران

سـواالت راجـع بـه    . ... ، عدم توجه به کـار دسـته جمعـی و روح جمـع    ، تجلی بی ارادگیبه دیسیپلین نظامیتوجهی
عمران شـهر  منظور از نقشه کشی چیست؟: 4دي ماه، س 29_ژانویه 20) دقیقاً(روز تولد؟ : 2س : پرسشنامه جالل

مشخصات فکـري ـ شخصـی ـ     : 28س . اقص استج ن. ب . الف : 7، س )جاده ها ـ لوله کشی ـ تغییر وسایل نقلیه  (
س ). شوهرخواهرها(و مشخصات دامادهاي فامیل . سیاسی خواهران و برادران ـ به خصوص آنها که در آلمان هستند
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منظور از این سوال را نفهمیده اسـت ـ   . محل خدمت سرگرد خلیل امین، سرهنگ قربانی ـ سرهنگ اتابکی : ب : 29
سرهنگ زیبا را می شناسید مشخصاتش را بنویسـید  : ـ هـ29س . رابطه خانوادگی بنویسدهر کس را می شناسد ولو

.مشخصات کامل هر دو بند: ط29س . متن مقاالت و غیره که از او چاپ کرده اند: و 29س . در کجا کار می کند
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گفتگو با چنگیز حاج باشی -سماع : به

16/11/1964: تاریخ

بسمه تعالی     امروز بعد از ختم جلسه مباحث فکري یـک نسـخه از پرسشـنامه هـایی را کـه بـراي معرفـی افـراد         
تـا مطالعـه   » طرح یک شبکه فعالیت زیرزمینی«جدیدي باید اعضاء پر کنند به او داده شد و یک کپی از جزوه 

اول انکار می کرد که ناراحـت اسـت امـا    ضمناً از او سوال شد که چرا ناراحت و گرفته است؟. کرده و عودت دهد
بعد مطرح کرد که اعتماد وجود ندارد و سخت ناراحت بود که چرا نامه هایی را که داده است تا از لندن پست شود 

کمال جواب داد که اوالً نامه هـا بـا اسـم شـما پشـت پاکـت نمـی        . اوالً ارسال نشده است ثانیاً نامه ها را باز کرده اند
ثانیاً تصور نمی کنم کسی . مور لندن نباید از همکاري شما با این جمع باخبر شودأود چه از نظر سازمانی متوانست بر

مور لندن از اسم من بوده است دیگري براي جلوگیري از شناسایی مأنامه شما را دست زده باشد جالل گفت آیا راه 
اما جالل ناراحـت بـود و مجـدداً    . ن فرستنده برداشتیا خیر؟ کمال گفت بله باید اسم شما را از پشت پاکت به عنوا

باز کردن پاکت نامه او مطرح شد گفته شد که خیر شما اشتباه می کنید و کسی دست به نامه شما نزده است و مسأله
به هر حال این مباحثه در نیمه شب باعث بیدار کـرد دربـان شـد و در نتیجـه قـرار شـد امـروز        . آن را باز نکرده است

کمـال بـا   ــ بعد از جدا شـدن از او . سیدگی شودرمسألهبه ) معرف او(صبح با حضور عباس 10ساعت ) 17/11/64(
. را مطرح کرد چه قرار شد که ترتیبی داده شود که او احساس کند کسی به او مظنون نیستمسألهدوستان 
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: به

17/11/1964: تاریخ

بسمه تعالی 

جالل جلسه فوق العاده با حضور آقایان عباس ـ کمال ـ

ایرادات و انتقادات و اشکال هاي جاللمسأله:وضوع

ـ  مطالب دیشب شما را من با عباس مطرح کـردم و بنـابراین علـت موضـوع ایـن      . جلسه فوق العاده استکمال 
ایـراد مـن ایـراد    . آنچه بود من دیشب گفـتم . ـ خبر تازه اي نیستجالل. جلسه سه نفري بررسی این ایرادات است

نامه ها . چرا می بایستی نامه اینجا افتاده باشد. من اینجا نامه را ندیده بودم شاید گم شده بوداگر آن شب. امنیتی بود
بعد از نظر امنیتی صالح دانسـته  . ـ نامه را آورده بودم که به شما بدهم و اینجا نیفتاده بوده استعباس.  باز شده بود

و از نظـر بـاز کـردن نامـه مـن      . جدید بـراي شـما  لهمسأشده است که این نامه فرستاده شود به خصوص پس از طرح 
ـ  نامه ي شما توسط پیک می رفته است کمال . ندیده ام و بعید می دانم که باز شده باشد ولی غیرممکن هم نیست

کس که در لندن کار می کنـد نبایـد اسـم شـما را     چه آن. دي صالح نبود فرستاده شودو این بار دیر دادي و وسیله عا
. نـاراحتی نیسـت  . ـ  به هر حال وقتی مسایل توضیح داده شـود روشـن مـی شـود    جاللروشن شد؟مسألها آی. بداند

هر سازمانی . ـ  موضوع کلی استجالل. ـ  به قول خود شما باید با صراحت و صداقت مسایل را مطرح کنمکمال
من می بینم که وضـع  . قی با ساواك نداریماگر این چنین نکنیم فر. اول کار زیاد دارد و باید از افراد خود کار بکشد

و ایـن  . مـی کنـیم  صـحبت من رفته ام آن گوشه می گردم و می خورم گاهی هم دو سه ساعت با هم . ما چنین شده
ولی . ـ  من دلیل پیدا نکرده امجالل ـ  شما دلیل آن را چگونه فکر می کنید؟کمال آیا کار نیست؟. صحیح نیست

ـ است که چرا؟این برایم مطرح بوده  آیا می توانم سوال کنم که آیا شـما گمـان مـی کنیـد بـه دلیـل عـدم        کمال 
مسایل دیگـر شـاید اهمیتشـان    . ـ  نه چون به هر حال در سازمان مخفی مسایل مختلف استجالل اعتماد شماست؟

ه دیده اید عدم اعتماد در این سازمان را مطرح کردید ایراد اینکمسألهشما دیشب کمال ـ. باشدمسألهبیشتر از این 
ولی مهم آن اسـت کـه شـما در اعمـاق روحتـان      . ت منطقی است و حق دارید بپرسیدسوالی اساینجا و بیکار هستید 
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عتماد داشتن ـ  در اجالل. و انتظاري که داریم این است که قلبتان را براي دوستانتان باز کنید. چگونه تعبیر می کنید
این حساب ها نباید . شاید من بیشتر از شما در آن فکر و توجه کنم ولی مطالب دیگري است. شکی نیستبنده هیچ 

. در حالی که دیگران حتی وقت سر خاراندن هم ندارند. چرا من این مدت آنجا بیکار هستم. کار باشدمانع پیشرفت 
ـ  کار زیاد یا مربوط جالل. خواهم بدانم شما چه قضاوت می کنیدـ  من این را جواب خواهم داد فقط میکمال

فکر می کنید که من یا صالحیت آن کار را نـدارم یـا دانسـتن    تشکیالت یا غیره و در این مورد به ارتباطات است یا 
م شما چـه دلیلـی   ـ  من این را توضیح می دهم ولی می خواهم بدانکمال. و مرا بیکار می گذارد... یا ... لزوم بقدر 

مسـأله جـالل ـ    . ـ راستش را بخواهید فکري نکرده ام سوال بـرایم مطـرح شـده اسـت    جاللبراي آن قایل هستید؟
ـ مطرح است که چرا سازمان نمی تواند کار به افراد بدهد؟  در مورد تغییرات باید همین انتظار آنها را داشته کمال 

در مـورد  . شـما ایـراد داریـم   ه ینکه شما بیکار مانده اید مطلبی است کـه مـا بـ   و هیچ غیر سازمانی نیست و اما ا. باشید
لغ و عامل در کالس چه انتظار داشـته  شما چهار نفر با. اتکالی بد استکالسی که گفتید من به شما گفتم که روحیه
یـد و انتظـار داشـتید    شما خودتان را از سازمان جدا تصـور کـرده بود  . اید که سازمان به شما همه چیز را دستور دهد

کسـب  . چرا باید وقتتان تلف شـود . حاال هم در مورد بیکاري تقصیر خود شماست. سازمان بیاید شما را اصالح کند
علت اینکه شما کـاري بهتـان رجـوع    . شما باید خودتان در فکر باشید که وظیفه چیست. معلومات براي ما الزم است

کنند کارشان اینجا با خـارج اسـت و از نظـر امنیتـی صـالح نیسـت کـه        نشده است این است که دیگران که کار می 
به داخل می روید عین همین  مسایل برایتـان مطـرح   فردا. از مطالب دیگر باخبر باشیددیگران شما را بشناسند و شما 

ن مـ . ولی در کادر کلی سازمان ساکت اسـت . ـ  شکی نیستجالل. کسی آنجا نیست که به شما فرمان دهد. است
. خواهید یک روز به آخر مانده همه کارهـا انجـام شـود   چه خواهم کرد؟ می. خوب ترتیب کار چیست. بروم ایران 

ـ از کجـا مـی دانیـد کـه     جاللشما نکرده اید؟چرا فکر. شما سازمان هستیدـ  من با شما مطرح کردم خودکمال
ـ روز اول گفتم که سازمان وقتی بـه  جالل.ه استدانید که سازمان فکر نکردـ و از کجا میکمال . نکرده امفکر

کمال ـ  چنین چیزي نیست کـه سـازمان بالفاصـله بنشـیند و برنامـه را       . من کار رجوع می کند باید برایم روشن باشد
حاال آیا صالح است که سازمان بیاید و به شما بگوید آقا مـا  . ارش باشد و غیره و غیرهمثالً باید منتظر گز. طرح کند

. گیر باشم ولی باید از وقت افراد استفاده کـرد اید در خیلی موارد من از شما سختـ  گفتم شجالل .  هستیم... نتظر م
من طی پانزده بیست سال اگر نکرده ام حـاال در  . و باید مسایل مختلف را جلو گذاشت و به ترتیب اهمیت انجام داد
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را هر وقت از آب بگیري تازه است بـاز بایـد بگـویم کـه بایـد بـه       البته با توجه به ماهی... این بیست روزه نمی شود
نه مسایل مسایل . اگر چند هفته درس خوانده اید ولش کنید رفته است... مطالعه مطالبی ... کارها ي مهم تر پرداخت 

نتظـار داریـد   ـ باز هم در این مـورد ا کمال ... فکري هستند در این سه هفته بهتر بود از آن جهت مطالعه می کردیم
از ... که سازمان بیاید این را به شما توضیح دهد و سازمان را در یک طرف گذاشته اید و خودتان را در یک طـرف  

من فکر مـی کـردم کـه شـما     . کتاب به زبان آلمانی  ضعیف است. آلمانی اینجا نیست. نظر کتاب نیازي وجود ندارد
و سازمان هـم یـک سـازمان جدیـد و در مرحلـه      . م خواهید فهمیدباهوشی که دارید وقتی به بعضی مسایل اشاره کن

با توجـه بـه آنکـه االن از آن    . جنینی است و شما افتخار را دارید که جز اولین گروه ها و پایه گذاران سازمان هستید
سانی هر ان. این قسمت وظیفه سازمان نیست... نظر کتاب نیست و الزم است که شما نقص معلومات را برطرف کنید 

مسألهـ  جالل . اي مطرح استمسألهوقتی به نقیصه اي از خود پی برد باید آن را سعی کند برطرف کند دیگر چه 
ـ . دیگري از نظر من نیست من احساس می کنم که شما همه دلتان را باز نمی کنید به عللی که خودتان فکر کمال 

ـ  در مورد تماس اولـی مـن خـودم بـه ایـراد وارد      جالل ....ـ عباسشما از آن چیست؟ ـ  دركجالل.  می کنید
بایـد خودمـان را   ... مـن شـما و او و   . و سازمان را هم من مسئول نمی دانـم . و گفتم که باید خودمان را بسازیم. بودم

ـ آیـا  کمال. حاال سازمان و مسئولین سازمان باید بتوانند تشخیص دهند. من خودم گفتم که ناراحتی ندارم. بسازیم
. از نظـر خـود مـن نـاراحتی نیسـت     . ثابـت شـود  ـ  باید عمـالً جاللعدم اطمینان مطرح نیست؟مسألهکنید فکر می
ـ  خیلی زودتـر  جاللهستی که با این نقص ها با  همین سازمان و افراد به هدف خواهیم رسید؟  آیا معتقد: عباس

کمال بار خواهد آورد؟عیوبیمسئول را بشناسد و الغیر مخفی کاري است اما اینکه فرد فقط. از آنچه تصور کنید
یکی شخصیتی  به نام کمال و یکی هم آنچه در حقیقت : ـ  دو جنبه داردجالل ـ  منظور از شناختن افراد چیست؟  

ـ  با آنها که کار می کنید می شناسید اما بسیاري هسـتند کـه هرگـز    کمال. که هست. و تکیه من روي کمال. است
ـ و اگر شناختید آیا فکر می کنید سوءتفاهم و اختالف موجود منتفی خواهد شد؟ . هید دیدنخوا من ایـن را  جالل 
در کالس پس از مدتی تصـادم فکـري و اخـتالف    . براي روشن شدن مطلب بگردیم به گذشته. خواستم بگویمنمی

کـر مـی کـرد دیگـري غـرور دارد       فیکـی . حسین ها، در صحبت ها  برخورد بـود اول بین عباس و . عقیده ظاهر شد
نظـر  تـأثیر بعد از تصادم بین عباس و حسین بین آنها آرامش برقرار شـد و حسـین تحـت    ... منطقی نیست ... يدیگر

اي مسألهدادم آنها فکر می کردند من می خواهم نظرم را تحمیل کنم اگر اگر من پیشنهادي می... عباس بود و بعد 
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از آن هر چه مطـرح مـی شـد    حسین پس . دادم آنها فکر می کردند و قبول نمی کردندروشن نبود و من توضیح می
ین شـد کـه هـر کـدام منتظـر بـود       نببیند عباس چه می گوید  و بین دو نفر از افراد نزدیک به سازمان چدمانمنتظر می

. ت،  بـازي بـود  که گاهی من تذکر می دادم کـه ایـن صـحیح نیسـ    . طرف دیگر چه می گوید و از آن دفاع می کرد
من که خودم را از این همـه مـوارد پـاك مـی     . اینکه گفتم ذات شخصی را بشناسیم منظورم شناسایی درون آنهاست

دانم و دیگران را به آن معتقد در برخورد به این حرف ها رویم اثر می گذاشت و هر چه فکر می کردم دلیلی بر آن 
مـی رود بـاغ کتـاب مـی     ادریـس را دیدند اصرار داشتند که فعـالً  فکر می کردم که بعد وقتی همدیگر . نمی یافتم

باعث ناراحتی شده بـود  ... دنبال شخصیت ذاتی بودم و در آن نقصی می دیدیم چندین بار در مورد سیگار ... خواند 
گار در اواخر حاضر شـدند کـه در جلسـاتی کـه راجـع بـه سـی       ... گفتم هوسباز نباشید کمی پایبند معتقدات باشید ... 

و اینها همـه بـا هـم    . ي را عوض می کردندأهر لحظه ر: اساسنامه وضع شد در آن تعبیر غلط شد. صحبت می کردیم
چون او را آدم خوبی ... و در مدرسه صاعقه هم گفتم که آن تصوري که از تو داشتم دیگر نیستی ... مخلوط هستند 

را ایده آل مان را ایده آل می دانستم؟ براي اینکه افراد آنچرا که من ساز.  ثابت شد مرا شوکه کرد... می دانستم و 
اینها ناراحتی . با توجه به این مسایل روز اول هم گفتم نمی توانیم به این ترتیب با هم کار کنیم... می دانستم و وقتی 

چیز را بدانند سازمان ـ  من استنباط می کنم که ضمن  آنکه افراد نباید همهکمال .   هایی بود که من از افراد داشتم
در مورد هتل و ایرانی ها چرا فکر می کنید صحنه سازي بوده است؟... هم نباید حس کنجکاوي افراد را جلب کند

روزهاي جمعه می گفتند حتماً بیایند بیرون بعد آقایـان  . من به وضع خانه اینها وارد بوده. این مقدمه اي بودـ جالل
بعـد گفتنـد زن و بچـه    ... خوب بگویند می رویم فالن کـار مـی کنیـد    ... ود می کردند می آمدند منزل و کارهایی ب

جز در موقع بودن معلم قابل استفاده نیست و فکـر کـردم کـه    گفتم کالس. ..که آدم را نمی خورده زن و بچ. هست
گفـتم مـرا   ... کردنـد  که برگشتیم ما را توي ماشین معطل صاعقهاز ... الاقل دو سه نفر را پیدا کنم که صحبت کنم 

پیشنهاد می کـنم کـه هـر یـک از شـما      .شد که هر کسی را متوجه می کردطوري با ناشی گري انجام.بفرستید هتل
جلسـه در سـاعت   . کـنم بعد من یا به سازمان رد می کنم یا پاره مـی . نظرتان را راجع به من بنویسید و به من رد کنید

به نظر او اگر بخواهد بـا مسـئول تمـاس    -2.وضع سربازیش در چه حالیست-1: سواالت از جالل . تمام شد15/13
). بحث هاي مربوط بـه امنیـت سـازمانی   (بگیرد بدون آنکه کسی آنها را با هم ببیند چه راه هایی به نظرش می رسد؟ 
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امور سازمانی و رمـز نویسـی جهـت جـالل و     یک کالس دوره کوتاه مدت فوري براي-1راجع به جالل از منصور
جوهرسري 

839

8/یزدي، ابراهیم: از

گفتگو با چنگیز حاج باشی  –سماع : به

ـ جمعه1964دسامبر 1: تاریخ

مسـایل  . ترتیب تشکیل این جلسه توسط عباس داده شده بود-بعدازظهر6جالل ـ کمال ـ ساعت   : جلسه مشترك
ـ طرح بعضی در مسایل 2ـ بررسی مجدد وظایف او در داخل ـ تعلیمات افراد 1: د ازمطرح شده در جلسه عبارت بودن

به آنچه تعلیم گرفته است عمیقـاً پـی   . درك او از مسایل امنیتی خوب است.  ـ طرح بعضی از مسایل فکري 3امنیتی 
عالقمند بـود در  . ه استو خود او هم این نقص را احساس کرد. برده است، از نظر فکري احتیاج مبرمی به کار دارد

ـ اعتبـار پاسـپورت او گذشـته اسـت ـ      .  داخل با برخی از اشخاص مطلع از نظر فکري ولی شناخته نشده تماس بگیرد
نامه رمـز جمـال بـه او    . و نتوانست داستان ساده و جواب دهنده اي بسازد. براي ورود به آلمان ـ هنوز سرپوشی ندارد 

چرا و از کجـا آن را تهیـه   . نوشته بود) واقعی اش(اي براي جمال داشت که باسم کامراناو هم متقابالً نامه . داده شد
اما در هر حال ایراد باو نیست بلکه به سازمان و افرادي است که طوري عمل کرده اند که . کرده است؟ معلوم نیست

) کمال(وي پاکت نوشته است که رابط اما ایراد به او این است که چرا همان اسم را ر. او توانسته به این اسم پی ببرد
.) س.به ه. (مراتب مذاکرات گزارش داده شده است. و این غلط است. عمالً نیز این به اسم پی خواهد برد

ـ چند روزي است که به دفتر محمد علی می رود تا یادداشت هاي دوران کـارآموزي خـود را مـرور    10/12/64
. نماید

روز شنبه ـ یکشنبه ـ سه شنبه جالل سه روز کارآموزي اختصاصی راجـع بـه     3ی ـ طبق اطالع محمد عل11/12/6
. رمز نویسی ـ مرکب مخفی و تشکیالت مخفی خواهد دید
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ساعته حضور یافت و 4و 3مرتب و سر وقت در جلسات -1:گزارش جمال-جالل در کالس تعلیمات
مطالعه نمی کـرده اسـت و اکنـون    سال اصوال8ًتا 7به قول خود او مدت -2. با حضور خاطر در بحث شرکت کرد

ـ بـه  الـف :  از مهم ترین عکـس العمـل هـاي او   . از نظر ایدئولوژي پایه او ضعیف است-3. عادت به خواندن ندارد
نقالب صحبت می کرد و وقتی ناطق درباره نقش ایدئولوژي و ضرورت آن براي ا. نقش ایدئولوژي اهمیتی نمی داد

نظرها و جنگ و جدال ها را عدم وجود یک توحید ایدئولوژي معرفی می کرد ـ او گفت نه ـ همه یـا    دلیل اختالف 
اکثریت مردم ما داراي یک هدف و یا ایدئولوژي هستند ولی اختالف نظرها به علت خودخواهی او اختالف سـلیقه  

انیت به خرافات حمله می کرد ـ راجع به روحب . است که هرکس شدیداً می خواهد فقط نظریات خود را اجرا کند
ـ گاهی در بعضی موارد می خواست در جریان یک بحث و جدل از ناطق دفاع کند ولی نحوه ج . و دل پري داشت

. ـ در مباحث عملی تر و اجتماعی تر بیشتر وارد است و نظریات او بیشتر مفید بودد.  ي دفاع و سخنان او محکم نبود
دو «کتـاب انتخـابی او   . ت نمایـد بحتابی که خود انتخاب کنـد صـ  ساعت درباره کموریت داده شد یک أبه او م-4

خوب از عهده بدر آمد ـ طرز صـحبت   ت خود را نوشته بود ـ بصح. صحبت کرد» لیف خسروشاهیأمذهب ـ ت 
و این نشان داد که قابلیـت مطالعـه و سـخنرانی او زیـاد    . سوال و جواب هم به خوبی برگزار شد. خوب و محکم بود

لیف سـید قطـب ترجمـه    أت»عدالت اجتماعی در اسالم«موریت داده شد درباره أیک بار دیگر به او م-5.است
. یک ساعت سخنرانی طول کشید و خیلی خوب بود. خسروشاهی صحبت کند

سـواالت تسـتی در مـورد    -3راجع به اشـکاالت و ترتیـب رفـتن بـه ایـران،      -2راجع به سربازي او، -1: سواالت
خواستن از او که یک گزارش کلـی از  -5سواالت راجع به وضع کالس او، -4نگی ارتباطات بدون شناسایی چگو

شـرکت در جلسـه کـالس کـادر فکـري بـراي یـک هفتـه بـه          : برنامـه او . کالس و قضاوت راجع به هر یک از افراد
مالقـات خصوصـی بـا    -2. در جلسه آخر شرکت کـرد کمال. و شرکت حسین ـ عباس ـ ادریس  » جالل«مسئولیت 

مالقات با کمال و بحث روي پرسشنامه در -3. موریت خود و پرسشنامهأکمال در همان روز و دادن گزارش کتبی م
و طرح مسـایل مشـکالت کـالس برنامـه تخصصـی ـ ایـرادات دو اجـالس و دوسـتان و خـواب دیـدن و            10/11/64

-6. یس از کالس او سخت ناراحت بوده است رفـت ادر-5. موجب گزارش عباس او هنوز قانع نیست-4. سواالت
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طور مبسوط راجع به اشکاالت و ایرادات او نسبت  به مواد درسـی کـالس و غیـره بحـث     مجدداً ب12/11در مالقات 
.بعدازظهر14/116جلسه سه شنبه -7...برنامه او براي حرکت ایران و . شد

840

9/حاج باشی، چنگیز: از

چمران، مصطفی: به

1965/ 2/1: ریختا

ماموریت او ـ حرکت به ایـران و تعلـیم سـه نفـر مـی باشـد ـ بـا          . جالل براي انجام ماموریت به اروپا حرکت کرد
. به اتفاق عباس به فرودگاه  رفتند5/7صبح ساعت . سی شد تا مشکلی نداشته باشدتمام اوراق او بازرکمالحضور 

مصري همراه خود ما نیمی را به تاکسی بدهد و نیم دیگر را بـه گمـرك   قرار بود که از یک پوند پول : یک اشتباه
تلگرافـی  : روز دوشـنبه . و جالل پول مصري را با خود همراه بـرده اسـت  . فرودگاه ـ پول تاکسی را عباس داده است 
. ه کنسـولگري سـه پاسـه او را فرسـتاده اسـت     محمد علی اطـالع داده کـ  . رسید که کنسولگري تا دوشنبه بسته است

. بر مبنا خبري که در پاریس بوده اسـت پاسـپورتش را درسـت کـرده اسـت     مدارك خود را از حسین گرفته است ـ 
.نامه اي توام با مقداري کارت هاي مناظر و غیره رسیده است22/2

841

10/حاج باشی، چنگیز: از

: به

1965می 10ـ 28/2/44: تاریخ

باري از زمانی که تو را ترك . یگانگی یعنی هماي بسیار بسیار عزیزمسالم به اولین عشق پاك و مظهر حقیقت و 
و از فضل جمالت معذورم داشتی به یک باره در زندگیم و روحم خللی وارد و مرگ و زندگی به مسافت معینی در 

ه از آن تـو را  قرار گرفته است دیگر زار زار گریه روا نبود چونکـه نـ  ! برابر دیدگانم و از آن مهم تر در امتداد هستیم
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بهره و نه مرا فایده اي است من دیگر به حرف کسی گوش نمی دهم و تحت شرایط خاص نابخردي چون برادرانت 
قرار نگرفته سرنوشتم را به دست آنها نمی دهم آري من تصمیم زان جهت گرفتم و جز تو آن را بـه کسـی و نفـري    

م چیست؟ من هم به زودي به تو ملحـق یگانـه آرزویـم را    نگفتم چون یقین قصد انجامش را دارم می دانی آن تصمی
می آورم و از این ضـمیر  رف و منصرف نشده حاجت خود را، بربه خاطر هماي بهشتی برآورده دیگر از آن راه منح

نابخرد آزرده نمی شوم که چه خوب بود اگر خواهرت را به عقد مـن در مـی آوردنـد بـاري کیمیـاي وجـودم و اي       
نـابرده  . برایت بنویسم که از سوزش دلم انعکاسی بر نخیزد و ایجاد ناراحتی و اسف نکنم به قول تونازنین جگرم چه

مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد به زودي برایت فرق زندگی و تحصـیل و خـرج را   . رنج گنج میسر نمی شود
در انتظار نامه ات دقیقه شـماري مـی   . جا را برایم بنویسـ یک نفر دانشجو مخارج آنتشریح کرده و با مقایسه عادي  

این نامه اي ایران نوشته شده است و حـاوي گزارشـی از   : توضیح. کسی که یک لحظه هم فراموشت نمی کند. کنم
. براي استخراج پیام و گزارش باید جدول رمز را در اختیار داشت، که متاسفانه در دسترس نیست. جالل است

842

11/یزدي، ابراهیم: از

حاج باشی ـ چنگیز:به

B-57ـ 17/2/1966: تاریخ

بعد از سالم موفقیت و سـالمتی شـما را از خداونـد متعـال آرزو     . بسمه تعالی         دوست و برادر گرامی و عزیز
از مدت ها جدایی و صحبت با شما و استفاده از تجارب و تذکرات و راهنمایی هاي شما بـراي  دیدار شما بعد. دارم

امیدوارم بتـوانیم بـه کمـک هـم و در سـایه ابتکـارات و       . و جدا از سفر خود خوشحالم. مغتنم و ارزنده بودمن بسیار 
ایمان و اعتقادات فکري که داریم و با ایمان به خدا به راهی که مسلماً در هر حال عاقبتی سعادتمندانه خواهیم داشت 

عادتی باالتر از این و اگر پیـروز نشـدیم بـاز چـه سـعادتی      اگر در این راه پیروز شویم چه س. ادامه داده و موفق شویم
اما نسـبت بـه مطـالبی کـه بـا هـم       . خاطر چنین هدف هاي مقدسی وقف ساخته ایمالتر از این که عمر خودمان را ببا

لذا من در خدمت شـما هسـتم هـر موقـع بـه      . فعالً میسر نیستآقا جمالمتاسفانه رفتن شما نزد -1: صحبت کردیم
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لذا من منتظر . یایید با هم مدتی خواهیم بود و با هم نسبت به مسایلی که الزم است بحث و اقدام خواهیم نموداینجا ب
-2. قبالً به من بنویسید تا من آدرس یک محل ارزان و تمیز و مطمئن را به شما بـدهم . دریافت خبر ورود شما هستم

لذا بعد از آمدن به اینجا می تـوانیم بـا هـم در ایـن مـورد      . از نظر او اشکالی نداردآقا عباسدر مورد رفتن خدمت 
چه موقع لطفاً به من بنویسید که-3. بیشتر صحبت کرده و ترتیب آن را بدهیم لذا در اینجا دیگر توضیحی نمی دهم

چنین بنویسید آیا آن کتابی را که صحبت کردیم پیدا کردید یا خیر؟ مجدداً برایت میهم-4. حرکت خواهید کرد
کـه  » ON WAR-دربـاره جنـگ  «: عنـوان کتـاب  وCARL, VONCLAUSWITZ:نویسم اسم نویسنده که معروف است

مجموعه نفیسی از علوم . در سه جلد). 1831وفات . (است19نویسنده متعلق به قرن . نمی دانم به آلمانی چه می شود
البته بعدها چاپ هاي مکـرر شـده و   . استآلمان چاپ شده اولین بار در1846در. نظامی را جمع آوري کرده است

بزرگ ترین متفکر نظامی است که افکارش مارکس ـ  . تقریباً به تمام زبان هاي بزرگ دنیا به کرات چاپ شده است
انگلس ـ لنین ـ استالین یا توسه تونگ را شدیداً تحت تاثیر قرار داده است و افکار او تحولی در دکترین هاي نظامی   

امیدوارم شـما آن را پیـدا کنیـد و بخوانیـد و مـا را هـم       . است لذا بسیار مهم است که آنها را بخوانیمبه وجود آورده
همانطور کـه صـحبت   . در مورد سایر مطالب ترجمه شده امیدوارم آنها را نیز تمام کرده باشید. سپس راهنمایی کنید

در انتظار خبر از جانب . یگر فعالً عرضی ندارمد. ل به بحث و گفتگو پرداخته باشیدشد با دوستان دیگر حسین و فاض
. از صـندوق پسـتی اسـتفاده کنیـد    . لطفاً در جواب به همان آدرس اوتیل اکتفا کنیـد -کمالقربان شما . شما هستم

نامه هاي . متاسفانه وضع صندوق هاي پستی در اینجا خیلی شتر گاو پلنگ و مغشوش است و چند نامه گم شده است
باال نوشـتم  ضمناً من آدرس محلی را که در! صندوق ما گذاشته اند البد مال ما را در صندوق دیگراندیگران را در 

یـک  . لیره پیـدا کنیـد  2در این محل شما در اطاق هاي دو تخته می توانید تخت هر شب . می نویسم که داشته باشید
. ارد که شما می توانید پخت و پز کنیدبسیار تمیز و راحت است، آشپزخانه و غیره هم د. منزل است اوتیل نیست

در جنـب سـفارت   . بنایـت عبـدالغنوم  . ربیـه السـعودیه  جنـب السـفارت الع  ) Bless(بلـیس  ) شـارع (خیابان : آدرس
عربستان سعودي یک کوچه باریکی است که داده که وارد شدید در اواخر آن یک ساختمان دو طبقه است کـه در  

به امید دیدار خداحافظ. طبقه دومی می رود و آنجا شما اطاق می گیریدبه) 20(کنار کوچه پله هاي زیادي 

843
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12/حاج باشی ـ چنگیز: از

یزدي، ابراهیم : به

23/3/1966: تاریخ

پس از سالم هاي فراوان امیدوارم که سالمت و موفق باشی نامه مورخه !برادر ارجمند و گرامیبسمه تعالی
امید است که همیشه و در هر مرحله . ردید از متن آن مطلع و از سالمتی شما خوشحال شدمهفده فوریه شما واصل گ

مسـلماً در  موفقیت و پیروزي بیشتر شما را نیز در سال نو از خداوند متعال آرزو دارم،. از زندگی موفق و پیروز باشی
ارات و ایمانی که داریم بتوانیم به کمک سال نو با جدیت و هشیاري بیشتري انجام وظیفه خواهم کرد و در سایه ابتک

ع به مطالبی که با اما راجهم بر مشکالتی که در گذشته داشته ایم فائق آمده و شاهد پیروزي هاي آینده خود باشیم،
برنامه تکمیلی دوره قبل را دیده باشم، «باشم که اوالً آقا جمالبه این دلیل میل داشتیم خدمت هم صحبت کردیم،

ثانیـاً از مکتـب فکـري ایشـان     . آموخته ایـم تا حدوديطریقه عمل را را،... تهیه و طریقه تهیه مواد طرز به خصوص
در صورت نبودن امکانات مسلماً خدمت » ثالثاً با دوستان موثر بیشتر و نزدیک تر همکاري داشته باشم. استفاده کرده

رفت مشروط به اینکه قبالً برنامه را طرح کـرده باشـید و از   خواهم آقا عباسشما خواهم بود و از آنجا نیز یقیناً نزد 
کید می کنم اگر چنانچه حتی مدت سه یا چهار هفته هم امکان داشته باشد أباز ت. صرف اتالف وقت جلوگیري شود

خواهشـمند اسـت مـرا فـوري از     . که نزد آقا جمال باشم در صورت امکانات برنامه فوق بی نهایت موثر خواهـد بـود  
ولـی قـبالً   . انشاءاهللا تا دو الی سه هفته دیگر کار من تمام می شود و طبق قرار قبلی عازم هستم. نات مطلع نماییدجریا

آلمـان نیـز اسـتفاده    مـی توانیـد از آدرس   . منتظر خبر شما و نامه شما می باشم
در آلمان خواهند ماند تهیه کردم تا از آن به هر نحـوي کـه   کنید این صندوق پستی را نیز براي استفاده دوستانی که

کتابی : رسداستفاده کنید سریع تر میخواستید استفاده کنند و یا از آدرس
ا سـه  که نوشته بودید پس از مراجعه به کتابخانه هاي متعدد و حتی درخواست آن از هامبورگ متاسفانه پیدا نشد و ت

ولی من یک نسخه از آن را در کتابخانه ملی شهر پیدا کردم و آن را . ه دوباره چاپ می شود نایاب استماه دیگر ک
بسیار مفید مـی باشـند بـا وجـود     . در مورد مطالب ترجمه شده آنها را نیز مطالعه کرده ام. براي مطالعه امانت کرده ام

خواسـتم  . ودن ماشین تحریر عملـی نشـده اسـت   تاسفانه با در دست نبامکانات تکثیر که مثل سابق برایم هست ولی م
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چندین بار خطی روي کاغذ اُرمیک بنویسم و تکثیر کنم باز صالح ندیدم آنها را نیز عیناً بـراي دوسـتان مشـترکمان    
. یم بفرسـتند خواهم فرستاد و نیز قبالً تقاضا کرده ام اگر مطلبی دارند که باید تکثیر شود براحسین و فاضلآقایان 

و امـا از برنامـه قطعـی کـارم در     . مسلماً بین راه خدمت آقایان خواهم رسید و راجع به مسایل آنها بحث خواهیم کرد
آدرس منزل را بخاطر دارم انشاءاهللا تا یـک مـاه دیگـر حتمـی     . ایران هنوز خبري ندارم در این مورد نیز مرقوم دارید

وسـتان عزیـز آقـا جمـال و آقـاي عبـاس برسـانید و اگـر در مـورد آقـاي           سالم مفصل مرا به د. خدمت خواهم رسید
پـیش از  . در انجام آن کوشا هسـتم !نیز پیغام و یا سفارشی و یا گزارشی هست در صورت داشتن صالحیتادریس

خداحافظ به امید دیدار شما پیش تصدیع نمی دهم منتظر نامه شما و 

844

13/یزدي، ابراهیم: از

ـ چنگیزحاج باشی : به

B-157ـ 13/4/1966: تاریخ

از فرصت استفاده کرده بـار دیگـر در آسـتانه سـال نـو      . بسمه تعالی     دوست و برادر عزیز و گرامی بعد از سالم
از تـاخیر در جـواب بـه علـت     . شما را دریافـت کـردم  23/3نامه . موفقیت و سالمتی تو را از خداوند آرزو می نمایم

همان طور که در نامه قبلی نوشتم متاسفانه وضع آقا جمال طوري اسـت کـه فعـالً    . می خواهمگرفتاري و انتظار عذر 
اما من به عباس فوري تاریخ تقریبی حرکت شما را نوشتم تا طبق درخواست شـما برنامـه   . جا میسر نیسترفتن بدان

واب همین انتظـار دریافـت خبـر از او    و علت تاخیر در ج. اما متاسفانه هنوز از او خبري ندارم. اي برایت تنظیم نماید
مطلب تازه اي که باید براي شما بنویسم ایـن اسـت کـه دیـروز از     .بود اما خودم در هر حال منتظر ورود شما بوده ام

البته من . فتدابه تاخیر بی) جالل(تهران نامه اي داشتم که نوشته است تا آمدن مسافري که عازم است بیاید ـ رفتن شما 
هنوز خبري ندارم که چرا؟ و نمی دانم که مسافر کی و چه موقع خواهد آمـد البتـه نوشـته اسـت کـه در      از علت آن

لذا من نظرم بر این است که اگر وضـع شـما طـوري اسـت کـه      . صورت عدم موفقیت براي مسافرت خبر خواهد داد
.وري نظـرت را بنـویس  واهش مـی کـنم فـ   خـ . بتوانی کمی صبر کنی تا خبر بعدي از تهران صبر کن و حرکت نکن
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از آنجـا ظـاهراً   . من عین پاکت را برایـت پـس مـی فرسـتم    . مطلب دیگر اینکه نامه ارسالی شما پاکتش کامالً باز بود
کمال قربان شما . موفقیت شما را آرزومندم. فعالً مطلب دیگري ندارم.اموش شده است که درش بسته شودفر

. براي جواب از آدرس پشت پاکت استفاده کن

845

14/حاج باشی ـ چنگیز: از

یزدي، ابراهیم: به

15/4/1966:تاریخ

بسمه تعالی  برادر عزیز و دوست گرامی، بعد از سالم هاي گرم سالمتی و موفقیت شما را از خداوند متعال آرزو 
وشـته بـودي   در مورد تاخیر نامـه ات ن . فوري مبادرت به جواب آن نمودم. دارم نامه عزیزت در چند لحظه قبل رسید

دیگر عادت کرده ایم فقط در مراحل غیرعادي نامه سریع می نویسیم و از طـرف جـانبین هـم شـاید تـا چنـد روزي       
جـا جـواب مـی دهـم از     دم و اکنون هـم از همان انتظاري نباشد، باري برادر جان نامه شما را در بیمارستان دریافت کر

یک هفته قبل پس از درد شدید مجبور شدم به بیمارسـتان بیـایم و   مدتی قبل ناراحتی معده و روده داشتم تا اینکه از 
طور که قبالً نوشتم تقریباً از طرفی چون همان. حت درمان هستمتشخیص داده اند که روده اثنی عشر زخم است فعالً ت

واصل شد و تمام مقدمات کار فراهم شده بود که انشاءاهللا حرکت کنم فقط منتظر خبر شما بودم که بحمداهللا آن هم 
در ضمن براي تعویض پاسپورت تحصیلی به عادي اقدام نموده . همانطور که نوشته بودي منتظر خبر آینده شما هستم

همچنین با چند کارخانه ماشین آالت کشاورزي و دفع آفات نباتات در تماس هستم و قصد داشتم که نمایندگی . ام
همچنـین از حـدود کـار    . رت شرکت نظرت را در این مورد بنـویس از یکی از آنها دریافت نماییم به خاطر نام و شه

از اینکه موفق به دیدار . تا بشود جریان را قبالً طوري فراهم کرد که سرپوش مناسبی داشته باشیم) من(آینده خودمان 
مثبـت  خبـر  آقاي عباسامیدوارم کـه از  . سالم مفصل بنده را خدمتشان ابالغ نمایید. نمی شوم متاسفمآقا جمال

امکـان دارد  . تعجـب مـی کـنم   . از اینکه پاکت قبلی درش باز بـود . انتظار دیدار شما و ایشان را دارم. دریافت دارید
لطفاً پس از دریافت خبـر  . مسلماً اشتباه بزرگی بوده است. بخاطر ناراحتی شدید به کلی فراموش شده آن را بچسبانم
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و تاریخ تقریبی حرکتم را نیز بنویسید و مدت تقریبی توقف نزد شما و از مسافر اینجانب را فوري در جریان بگذارید 
خبـر جدیـدي اگـر هسـت لطفـاً      . را منتظر خبر و دیدار شـما خدانگهـدارت  به افغانستانآقا عباس را و مسیر ورود 

جاللبرادرت . ارسال دارید

846

15/یزدي، ابراهیم: از

حاج باشی ـ چنگیز: به

B-167ـ 23/4/1966: تاریخ

امیدوارم تا رسیدن این نامه حال شما خوب شده باشد و . بسمه تعالی     دوست و برادر گرامی و عزیز بعد از سالم
و از اینکه در ایـن  . و از ناراحتی شما ناراحت شدم. شما را دریافت کردم15/4نامه . از بیمارستان مرخص شده باشید

اما بعـد راجـع بـه    . اوند کاري از دستم بر نمی آید ناراحت هستممورد جز دعاي خیر درخواست شفاي عاجل از خد
عباس تا برسد فوري به شما می نویسم دوم اینکه . طور که نوشته بودم منتظر خبري از داخل هستمـ همانبرنامه رفتن  

اگـر شـما   و نوشته اسـت کـه حـداقل    . یعنی او هر موقع که شما بروید براي پذیرایی آماده است. منتظر شما می باشد
حالش خوب است و نوشته است . و بیشتر از آن البته بستگی به کار و برنامه شما دارد. بتوانید یک هفته پیش او بمانید

کمال هم کماکان . منتظر شماست» کس و کارش«و به عنوان بهترین . که از جهات روحی دیدار شما را مغتنم است
) دو ماه(آخرین خبر می گفت که او هم براي چند ماه . ي ندارمتازگی خبرحسیناز . مشغول است در انتظار است

جداً به شما این کـار را  . راجع به نمایندگی محصوالت سمپاشی و دفع آفات نباتی بسیار خوب است. بعد عازم است
افت در انتظار دری. فعالً عرض دیگري ندارم. موفقیت شما را آرزو دارم. تبریک می گویم مسلماً موثر و خوب است

کمال. قربانت. خبر سالمتی شما هستم

847

16/یزدي، ابراهیم: از
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چنگیز،حاج باشی: به

4/5/1966: تاریخ

. موفقیـت و سـالمتی شـما را از خداونـد آرزو دارم    . بسمه تعالی    دوست و برادر عزیز و گرامـی ـ بعـد از سـالم    
اب فـوري نشـده ام و معـذرت مـی خـواهم ـ از       گرامی نامه شما مدتی است رسیده است به عللی موفق به ارسال جو

در مـورد  . سـالمت باشـید  اینکه مجدداً سالمتی خود را باز یافته اید بسیار خوشحال شدم و امیدوارم همیشـه موفـق و  
اما مسایل دیگري براي ما رخ داده است کـه شـما بایـد از آنهـا     . ـ البته هنوز مسافر ما از ایران نیامده استکارهایماند

من مجملی از آنها را براي شما می نویسم توضیحات بیشتر را شما در مالقات حضوري با آقاي فاضـل  . ردیدمطلع گ
و اگر چنانچه توفیقی دسـت داد کـه در آنجـا حضـوراً نیـز مطـرح خـواهیم        . و برادر عزیز حسین بحث خواهید کرد

) محل سابق که شما هم آنجا بوده اید(م اما مطلب این است که به علت قطع روابط ما با مرکزي که داشته ای. ساخت
تکیه می نمایم در خارج بـه  . باالجبار یک تغییرات کلی و اساسی در برنامه هاي ما در خارج از کشور رخ داده است

تغییـرات  . آن علت که برنامه کلی داخلی همان هایی است که بوده و تعقیب و تحقق آنها جـزو برنامـه اصـلی اسـت    
. بارت است از تمرکز و انتقال تمام نیروها تا حد امکان به داخل ـ بـراي آنهـا کـه امکـان دارد     خارجی به طور کلی ع

براي بعضی از دوستان ما نیز که امکان رفتن عادي به داخل موجود نیست و در حال حاضر غیرعادي رفتن نیز مـورد  
در . اند و مسـتقر شـده انـد مطـرح اسـت     فعالً باالجبار یک مرحله عقب نشینی از مراکزي که بوده . احتیاج نمی باشد

همین مرحله ما با مشکالت زیادي از هر نوع روبرو هستیم ولی امیدوارم که بر آنها غلبه نماییم بتوانیم نقش و وظیفـه  
او نیز به علت همین توضـیحات بـاال   . بیایدعباسمن منتظرم که همین امروز و فردا برادر عزیزم . خود را انجام دهیم

و اگر به آلمان آمد از شما دیدن خواهد کرد و اگـر شـما سـر راه ایـران از     . ار سابق خود برنخواهد گشتبه مرکز ک
. دیگر را شاید ببینم ـ بستگی دارد که شما کی حرکت کنید و چـه موقـع اینجـا برسـید     یبخواهید بروید یکبیروت

ـ لطفاً در اولین فرصت با برادران عزیزمان ـ  و . روي مسایل عمومی با هم بحث کنید. ماییدـ مالقات نحسینفاضل 
و آیا شما اصوالً از این راه خواهید آمد . به من بنویسید که چه موقع من و عباس می توانیم در اینجا منتظر شما بمانیم

کمال ارادتمند . یا خیر؟سالم به همه دوستان دارم به انتظار خبر از جانب شما

848
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17/حاج باشی ـ چنگیز: از

یزدي، ابراهیم :به

7/5/1966: تاریخ

صـمیمانه تشـکر مـی کـنم و     23/4از الطـاف شـما در نامـه مورخـه     . بسمه تعالی    برادر گرامی و دوست عزیـزم 
حال من هم نسبتاً بسیار خوب است و مدت سـه چهـار روز اسـت کـه از     . امیدوارم که سالمی و موفقیت برقرار باشد

ی که اقدام شـده بـود رسـیدگی    بودم متاسفانه نتوانستم به کارهایه در بیمارستان مادامی ک. بیمارستان مرخص شده ام
راجع به کار نمایندگی متاسفانه با تمام شرکت هاي . بروز نمایمفقط توانستم توسط نامه و تلفن تماس خود را.نمایم

اینـدگی هـا نوشـته ام و حـدود     بزرگی که تماس گرفتم در ایران نمایندگی داشتند و حتی چندین نامه به ایران بـه نم 
اشتباه به علت نداشتن تجربه این بود که با شرکت . (از آنها خواسته ام) زمینه(همکاري و اطالعاتی که در این ضمینه

هاي بزرگ تماس گرفته شد، من بعد اگر در این مورد کسی بخواهد اقدامی کند بهتر است با شرکت هاي کوچکی 
باري هنوز منتظر جواب هـایی  ) دورهاي مختلف نمایندگی داشته باشند تماس برقرار نموکه هنوز نتوانسته اند در کش

اخیـراً بـه علـت    . از بعضی شرکت ها که ظرف دیروز در نمایشگاه بزرگ صنعتی هـانور تمـاس گرفتـه ام مـی باشـم     
یان داشتم توانسـته بـودم   نداشتن اجازه اقامه دچار ناراحتی هایی شده ام به علت شناسایی که در این شهر با اغلب آقا

گري هـا و  شاید هم سفارشی از طرف کنسولوولی به علت تعویض افراد در پست هاي خود. تاکنون در اینجا بمانم
در هر صورت چون دیگر مدت هاست که دانشجو نیز نمی باشم از . سرپرستی ها ناراحتی ها را چندین برابر کرده اند

خالصه چون اینها همـه نـاجور اسـت کـار کـردن و      . ایراداتی در کار می باشدطرف شرکت بیمه و اداره مالیات نیز
و امـا راجـع بـه    . خصوص کـه مـا احتیـاج وافـري بـه آن داریـم      یز در این شرایط مشکل می باشد بداشتن اجازه کار ن

نروند در غیر ایـن صـورت   لبنانمسافرت شنیده ام که مسافرینی که از ایران خارج می شوند باید تعهد بدهند که به 
دچار ناراحتی خواهند شد مسلماً اگر مسافري از خارج هم از طریق لبنان ایران برود این نـاراحتی را خواهـد داشـت    

خالصه در این مورد هر نوع اطالعی داریـد بنویسـید در ضـمن محـل     . رابطه ایران با عراق هم شاید اخیراً بهتر نباشد
حرکت خواهم کرد تا آن وقت Juneچون احتماالً آخر این ماه و اوایلیقاً معین کنیدمالقات و طریق مسافرت را دق

عزیز برسـانید و منتظـر دیـدار هـر دو     عباسمسلماً از مسافري که بنا بود بیاید خبري رسیده است سالم مفصل مرا به 
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اتومبیل حرکت کنـیم چـون خـود    اگر بنا بود از طریق مرزهاي عراق وارد شویم بهتر است با. برادر گرامی می باشم
مناسبی است براي فرار از دست ماموران مرزي ترکیه و گردنه هاي سیواس و زیارت عتبات و غیـره منتظـر   وشسرپ

نامه فوري برادرت جالل  

849

18/حاج باشی ـ چنگیز: از

یزدي، ابراهیم : به

26/5/1966: تاریخ

پس از سالم از خداوند متعال سالمتی و موفقیت آن برادر گرامـی  ! بسمه تعالی     برادر ارجمند و دوست گرامی
باري در اوایل ماه مـه یعنـی مقـارن زمـانی کـه از بیمارسـتان بیـرون آمـدم یـک نامـه برایـت نوشـتم و             . را خواستارم

توضیحاتی درباره وضع مسافرت و محل مالقات از شما خواستم در ضمن هر اطالع دیگري راجع به ویـزاي لبنـان و   
وضع اجازه اقامه درسـت شـد و ایـرادي از نظـر پلـیس آلمـان در کـار        . متاسفانه تاکنون خبري ندارم... عراق و غیره 

اجازه کار هم نداشتم و این مادامی که کار . فقط وضع کار قدري مغشوش است چون وضع توقفم معلوم نبود. نیست
آخر این ماه یعنی چند روز دیگر بیشتر کـار نمـی کـنم    تا. قول خودمان کار سیاه بوده و محرمانه بوده استه کردم ب

بـراي دوسـتان   . چون براي شرکتی که در آن هستم مسئولیت زیاد دارد و تاکنون هر طوري بود آن را رد کرده بودم
عزیز فاضل و حسین هم نامه نوشته ام و کم و بیش در جریان هستند فقط منتظر خبر شما هستم که حرکت کنم و در 

را هم برایم بفرستید تا عباسدر ضمن آدرس آقاي . چند روزي نزد آنها باشم و صحبت هاي الزم را بنماییمبین راه
شـما هـم   راجع به سرپوش هم در نامه قبل توضیحاتی دادم لطفاً نظر خود را بنویسید ـ  . اگر الزم شد با او مکاتبه کنم

پـس از مکاتبـه بـا    . ت کرده اید و جریان مسافرت روشن اسـت مسلماً تاکنون نامه اي را که انتظارش را داشتید دریاف
واگـذار کننـد   حاضرند نمایندگی شرکت را در یکی از شهرستان هـا » سوسن شرادینگ«کارخانه شرینگ در تهران 

بین رد و بدل شود ـ مسلماً پس از مالقات در این مورد بیشتر صـحبت مـی    ماولی باید بعضی صحبت هاي خصوصی 
راجع به این هم منتظـر  . راجع به وضع سربازي دوستان و کارهاي اداري در مدت کوتاهی و امثالهمکنم و هم چنین



دفتر دوم ـ نامه ها 

1309

وجه آن تمامی موجود نیست ولی اگر . آن در ایران و چه براي سرپوش خیلی مناسب استخبر شما هستم چه وجود
ر مالقات مـا در محـل شـما    هزار مارك قرض می کنم و زودتر حرکت می کنم اگ2-3صالح باشد اینجا در حدود 

امکان نداشته باشد یا اشکاالتی باشد ترکیه نیز مناسب است در استانبول و یا آنکـارا در سـر راه و یـا محـل دیگـري      
ی هستم منتظر خبر فوري آن برادر گرام. بیش از این تصدیع ندهم. بروممالقات کنیم و از آن طرف به سوي عباس 

قربانت برادرت جالل. ه دیدار شما نایل گردمون بو امیدوارم تا اواسط ماه ج

850

19/حاج باشی ـ چنگیز: از

یزدي، ابراهیم : به

6/6/1966: تاریخ

دو نامـه  . بسمه تعالی     دوست و برادر گرامی، بعد از سالم سعادت و موفقیـت بـیش از پـیش شـما را آرزو دارم    
تاسفانه جواب هیچ کدام را دریافت نکـرده ام متمنـی اسـت    یکی در اوایل ماه مه و یکی در اواخر ماه مه نوشتم که م

خودم هـم  . اگر نامه ها رسیده برایم بنویسید که خیالم راحت باشد و مطمئن شوم که نامه ها جاي دیگري نرفته است
ر گـو اینکـه عمـ   «بی صبرانه منتظر خبر قطعی شما هستم مطالبی در نامه ها نوشته بودم که منتظر جواب آنها می باشم 

در 64در دسـامبر  . دارمخود را در این راه مقدس وقف کرده ایم ولی مـن بـه شخصـه بـه پیشـرفت کـار نیـز اعتقـاد        
توسـط نامـه   65از داخل ایراداتی را توسط نامـه گوشـزد کـردم، در نـوامبر     . دانشگاه مطالبی را با هم صحبت کردیم

ال نوشته بود که برنامه و درس جمال در اولین فرصت مطالبی را برایم نوشتید که تا حدودي قانع شدم و در ضمن کم
پس از مالقات شخصی و مذاکرات فراوان مطالب تـا حـدودي روشـن شـد و     66در ژانویه . به اطالعم خواهد رسید

تصمیم قطعی بر این شد که اشتباهات گذشته حالجی و دیگر تکرار نگردد و راه و روش آینده قاطع مشخص گردد 
گویا برنامه و کار سایر دوسـتان هـم در گذشـته بـه     . ا را زودتر و عمیق تر به آنچه معتقدیم برساندو راهی باشد که م

یک بار دیگر تمناي عاجزانه دارم در این مورد فکر بیشتري نموده و اگر امکان دارد به اتفاق . همین منوال بوده است
راه . هات گذشـته و مـرور علـت آن نمـوده    چند نفري از دوستان مشترکمان چند روزي را فقط و فقط صـرف اشـتبا  
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صحیح و پیروزمندانه اي را انتخاب نموده، برنامه ها و کارهایی که به دوستان محول می شود صحیح و قاطع به آنهـا  
باري برادر جان نمی دانم آدرسی که در جنب سفارت عربستان سعودي نوشته بودي اعتبار دارد یـا نـه؟   . ابالغ گردد

آدرس عباس . نامه جواب فوري فوري برایم بنویسید و آدرس و محل مالقاتمان را کامالً روشن کنیدلطفاً با رسیدن 
و اگر می بینید که مالقات به این زودي میسر نمی شود مع الوصف برایم بنویسید تا مطلع شوم و . را هم برایم بنویسید

من به این ترتیب و انتظار سالیانه و دایـم بـی   چون ماندن . با اتوبوس به داخل برگردمحسین و فاضلپس از دیدار 
جالل برادرت . فایده است پیش از این مصدع اوقات عزیزت نمی شوم و به خدایت می سپارم

851

20/حسین : از

گفتگو با چنگیز حاج باشی –سماع : به

اکتبر2: تاریخ

ـ با حضور کمال ـ جالل ـ حسین5/7جلسه ساعت 

ـ ! ـ کدام یک از مواد درسی کالس مورد عالقه خاص شما می باشدکمال  تمام دروس مورد عالقه من جالل 
اگر بیشتر روي این مطالب کار شـود مسـلماً بهتـر خواهـد     . ولی الزم است که قدري بیشتر درس داده شود. می باشد

ــ سـازمان در فکـر هسـت کـه      کمال .  براي ما جالب اسـت ... و هر چه که . معلومات ما تقریباً صفر بوده است. بود
اما براي تهیه مثالً بمب پالستیکی  بایـد مـواد   . نویسی را خود تهیه کندیی و منفجره و رمزجزوه آموزشی مواد شیمیا

بایستی مثالً افراد سازمان که این کار را می کنند بـه  . اولیه را دارا بود و این مطلب مسایل مختلفی را موجب می شود
امـا بـراي تسـلط کامـل     . این مطالب کالس یک اطالعات عمومی اسـت . این مواد به خوبی آشنا باشنداسامی محلی

. الزم است که بیشتر انسان وارد شود حال شما اگر بخواهید یک رشته را ادامه دهید کدام یک را انتخاب مـی کنیـد  
ازه به این مطالب برخورد کـرده ام همـه   ـ اگر دست ما در این کارها بود می توانستم نظر بدهم اما حاال که تجالل 

ایـن مطالـب کـه    . اي نیست که انسان بتوانـد بـه آن عالقمنـد نباشـد    مسألهاش مورد عالقه من می باشد و مثالً امنیت 
تیتر مطالب هستند اگر بیشتر در این مطالب کار کنم شاید بهتـر  غیره می باشد بیشتر...عبارتند از امنیت و عکاسی و 
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ـ در حدود اواخر اکتبر ـ عالقه شما به کدام کمال. ممکن است تاریخ اختتام کالس عمومی را بدهید. دادبتوان نظر
ـ آقا جالل ممکن است کمال . ـ به عملیات صحرایی ـ و سپس به امنیت سازمان   حسین یک از این رشته هاست؟ 

مشـکلی اسـت قضـاوت کـردن و     ألهمسـ ـ جالل . شما یک قضاوت کلی درباره دوستان خودتان در کالس بنمایید
ـ در مورد دوستان در کالس خوب تمام آنها صادق و قابل اعتماد و صمیمی هستند ولی راجع بخصوص درباره افراد 

ـ .  به خصوصیات آنها باید بحث کرد . بـراي چـه کـاري خـوب اسـت     حسینمثالً ممکن است بگویید کـه  کمال 
باید بگویم در امر کالس هیچ یک از ما چهار نفر . سلیقه اي هستممن آدم کم! ـ پس راجع به مطالب درسیجالل

سابوتاژ شـاگردان خـوبی نبـوده    نویسی وثالً در مورد عکاسی و رمزم. اید و شاید دستگیرمان نشده استمطالبی که ب
ه اي من انسان ایده آل بینی باشم، لحظـ ـ خوب شایدجاللـ مقصود از شاگرد خوبی نبودن چه است؟ کمال. ایم
. ما معموالً امتحان می کردیم و روي هم رفته شاگردان خـوبی نبـوده ایـم   . درس هایی که می گیریم غافل  نباشیماز

نامه بدون نیازمن قبالً هم می توانستم و مثالً می دانستم کهـجالل. ـ آیا شما می توانید رمز را کشف کنیدکمال 
از حفـظ نیسـتیم   درونمایـه  رمز نویسی به ما در کالس گفته شده است از اما آنچه را که در مورد. را می توان نوشت

دوسـتان گـاهی بـه مـن مـی      . باید تمام دروس  ملکه ما شده باشد. شاگردان خوب تلقی کردرا بنابراین نمی توان ما
مثالً یک پارتیزان باید بتواند در عرض . و غیره مطرح باشدقلمبراي یک پارتیزان نباید. گویند که ایده آلیست هستم

ـ .یک ساعت بیست کیلومتر بدود خوب در این صورت همه باید در حال دو باشند و این از نظـر فرمانـدهی   کمال 
ـ چرا باید بدوند، واضح است چون حساب می کنم که در راه رفتن عـادي چنـد کیلـومتر در    جالل. صحیح نیست
مـن  . کیلومتر و به خصوص براي پارتیزان نبایـد اصـالً ایـن حـرف مطـرح باشـد      18یا 17یم در حدود ساعت می رو

به هر حال احساس می کنم که مـا تـا بـه حـال شایسـتگی      . شخصاً از صبح تا شب که تعطیل هستیم مدام راه می روم
در ایران بخواهید انجام دهید با کدامـ این بستگی به این دارد که شما نوع کاري که کمال .  خود را نشان نداده ایم

کمال سوال خود را دو بار تکـرار  (ما اول الزم داریم که افراد خود را بسازیم . ـ با هیچ کدامجالل. هم نوع است... 
ـ مثالً در کمال. ـ مسلماً باید آمیخته با همه آنها باشد باید از همه آنها یک حد وسط انتخاب شودجالل ).می کند
نفر هـم  80اي که از قبل براي او مطرح بود ساختن پارتیزان خوب بود و مثالً مسألهاسترو به کوه رفت و تنها کوبا ک

جالل ـ  .یکدیگر را می ساختند و حتی در وقت حمله خالف نظر معلم و افسري که تعلیمشان می داد علناً اعالم کرد
کاسترو پارتیزان ساخت بطوري که . برد با کاسترو بودولی در جمع ـ کمال. زدند و کشتندشاید هم خطا بود چون
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امـا در الجزیـره کـار    . ساعت پیاده راه می رفتند و برنامه ایدئولوژیک و فکري هم کار می شد20پارتیزان ها روزي 
...حال کدام یک به نظر شما براي ما . برخالف این بود و مجبور بودند که مخفی کاري شدید کنند

ـ کمـال .  شناسندنیست که نیروها نباید همدیگر را البته شک . باالخره سر به کوه خواهند زدـ در ایرانجالل 
ولی بعضـی از دوسـتان   . بطور کلی قضاوت نمی خواهم بکنمجالل . شما باالخره درباره دوستانتان قضاوت نکردید

این بسیار مفیـد اسـت   می کند،ـ مثالً حسین سوال زیادسواالت را دیر درك می کنند ـ محیط یکنواخت و عصبانی 
معلم هم وقتی سوال زیاد تکرار شـود عصـبانی مـی    و ولی اگر انسان به درس قبلش توجه کند سوال طرح نمی شود

ـ شما قبـل از آمـدن بـه کـالس تـا حـال در       کمال. دوستان دیگر هم همین طور. شود و سطح کالس می آید پایین
کمال سوال خود را توضیح (ـ در حدود ده درصد ـ  جالل. اصل شده استنظرتان در مورد انقالب ایران تغییري ح

مثالً در مورد امنیت،  ما تمام این مطالـب را عمـل   . در آن مسایل سر سوزن تغییر حاصل نشده است-جالل ).  داد
تر فکـر نمـی   می کردیم ولی اینها آن را مدون کرده اند اینها در مغز ما به صورت پراکنـده موجـود بـود و شـاید بـد     

سـاخت و ده  ... کردیم که به صورت علم موجود باشد به هر حال درباره تفکر در مورد انقالب مـن معتقـدم بایـد از   
جبهـه  ـ در مورد تفکرات انقالبی بعضی ها صحبت می کنند مـثالً اعالمیـه   کمال. خود نزدیکستچون ... سال و 

ایده آلیستی است چون کسـی از اروپـا بـه دهقانـان ایـران درس       این . و ترجمه کتاب مائو تسه تونگ هاملی اروپا 
دهد ولی بعضی ها هستند که عینی تر فکر می کنند مشکالت را در ذهن خود مطرح مـی کننـد دربـاره    انقالب نمی

من سوالم از این جهت است که شما قبل از آمدن چه نوع فکر می کردیـد و آیـا ایـن مسـایل را     . آنها فکر می کنند
عده اي شاید فکر مـی کننـد   . اما باید دید مطالعه را چه می گویند. ـ مطالعه کرده امجالل عه کرده اید یا خیر؟ مطال

شخص خودم کرده ام یعنی مطالـب  ولی من مقدار زیادي از مطالعاتم را  در. تاب جلویشان بگذارند و بخوانندکه ک
ـ شما مرد ساختن را چگونـه  کمال . باید مرد ساختخصوص به این مطلب رسیده ام که رم طرح کردم و برا در فک

سـپس  . ـ خیر در درجه اول افراد باید ایمان داشـته باشـند  جاللطرح کرده اید آیا فقط این تعلیمات را می گویید؟ 
سپس این ایمان که بود انسان قابلیت انعطاف خواهد داشـت و مـی   . باید این ایمان را تا آخرین درجه ممکن باال برد

ـ شـما ایمـان را حاصـل چـه مـی      کمال.  او را به کارهایی وا داشت تا مرد شود از همه تعلیمات که الزم استتوان
حـال خـواه   . ورده امو هر کس کـه پـاك باشـد بـه او ایمـان آ     . ـ من خود شیفته حق و حقیقت هستمجاللدانید؟  
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البته ایمان بـه  . انسان به او جلب می شودیا سازمان پاك صادق و مهربان بود ایمانهرگاه شخص . شخص یا سازمان
حال شما اسم آن را گذاشته اید حقیقت . ـ من ایمان را  کلی تر طرح می کنمکمال. حزب و سازمان فرق می کند

.خـاطر آن کـار بـاالتر اسـت    و غیـره ب ـ به هر حال اگر شما به یک اصول باالتري ایمان داشته باشـید کـار پـارتیزانی   
ــ مـن   کمـال  . ت ولی من در مرحله اي که در حال ساختن این ایمان هستیم صحبت مـی کـنم  ـ درست اسجالل 

به نقش یک ایدئولوژي روشن و قـاطع در  مقصودم آن مرحله عالی و باال است و سوالم این است که شما تا چه حد
انی  معتقـدم مسـلماً فقـط    ـ آنچه من در یک کار پارتیزجالل. یک سازمان انقالبی معتقد هستید یا مطالعه کرده اید

ـ شما به کوهستان مـی رویـد بـراي    کمال . یک کوه رفتن نیست من احساس می کنم سوال شما را درك نکرده ام
و بـه کوهسـتان   ... نمی رویم و براي برداشتن شاه فعلی بایـد ما فقط براي از بین بردن و منفی  بودن به کوهستان !چه

نقش دکترین و ایدئولوژي ـ شاهکار مـا   . زیم چه نوع جامعه اي در نظر داریمحال می خواهیم یک چیزي بسا. رفت
ما باید این ایمـان را  . هاي خود را در این راه بگذاریمهمه ما به امید خدا حرکت کرده ایم که جان . یک بهایی دارد

ــ مـن توجـه    جالل . داشته باشیم که چه من باشم و چه نباشم فقط یک جامعه اي که آرزوي من است ساخته شـود 
شما را به همان مرامنامه اي که خوانده ایم جلب کردم و ما آن را قبول کرده ایم البته بعضی از مطالب مرامنامه قابـل  

مسایل ایدئولوژیک زیربناي یک سـازمان هسـتند و بـدون وجـود یـک      . ـ اتفاقاً من هم موافقمکمال.  بحث هستند
و لیست سازمان مهم است ولی همه براي ... درست که مسایل را . ایجاد کنیدزیربنا شما نمی توانید یک سازمان قوي

البته قبول کردن مرامنامه فرق دارد تا اینکه انسان مطلب را با تمام وجود خود درك کند و من . یک هدف باید باشد
هاست که مـورد قبـول   ـ مرامنامه در کادر کلی مدتجالل. نمی دانم شما تا چه حد در این مورد مطالعه کرده اید

من است و اگر نبود اآلن ما این جمع نبودیم ولی جزئیات آن قابل بحث اسـت کـه اجتمـاع و اجتماعـات و احـزاب      
ایـن سـازمان   ـکمـال . وي سر هم می زنندرند ولی بعضی جزئیات با هم مدام رروي کادرهاي کلی با هم توافق دا

مثالً شما در ده بروید یک دهقان را به دست شما بدهند شـما  . ث کنیمما باید روي این مطالب بح. چنین نخواهد بود
در عین حال باید بـراي یـک   . در همان مرحله  اول چه استفاده اي می توانید بکنید؟ باید از او یک مرد بسازید... از 

. یـد بایـد بـه آنهـا یـک فکـر بده     . حـال بـراي یـک کـوره آدم سـازي بسـازید      . خشت خوب قالب خوب به کار برد
چـون . ایدئولوژیک بدهید به این خاطر باید شما در جزئیات مطالب صاحب نظر شوید و بتوانید آن را تشریح کنیـد 

من نمی دانم شما تا چه ) ایدئولوژیک را مطرح کردندکمال مقداري مباحث(کافی نیست شما یک تفنگ به دست 
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سایل ایدئولوژیک خود هم بکوشیم چون کلیه کسـانی کـه   ما باید در درك م... پراگماتیسم به  اسالم از نظر... حد 
ـ . در این کالس ها تربیت شوند براي انقالب آینده فرماندهانی خواهند بود نظر شما در مورد مسایلی که من کمال 

ـ اگر بخواهم صحبت کنم طول خواهد کشید و من مثالً مـی خـواهم ببیـنم جمـع بـین      جالل مطرح کردم چیست؟
ـ و بحث جالل .ـ می توانم جلساتی براي این مباحث تشکیل دهیمکمال . فی کاري چگونه استدموکراسی و مخ

ـ مشروطه سلطنتی اسـت کـه بـا اصـول اسـالم      کمال اینکه آیا مشروطیت با اسالم مغایرت دارد آیا این طور است؟
ـ مـثالً  جـالل ده اسـت؟ به عنوان یک موهبت به عنوان سلطنت تفویض کرخداوند چه ودیعه اي را. مغایرت دارد

. باید وجودمان مرامنامه باشد. امامت در اسالم انتخابی نبوده است بلکه موروثی بوده است

852

21/حاج باشی، چنگیز: از

گزارش فعالیت روزانه در کالس–سماع : به

ت/ب: تاریخ

رژه مختصر ـ شام ـ استراحت ). شرکت نکردادریس(در اطاق عمومی ناهار ـ فوتبال و بازي با توپ مستقر شدن 
ناهـار ـ برنامـه ورزش و عملیـات اشـتباك و بعـد       )  شرکت نکـرد ادریس(5/4ـ رژه دو ساعت یکشنبه -و خواب

ـ ورزش ـ بسکتبال ـ عملیات ژیمناستیک ـ رژه و دو    دوشنبه. تفکیک اطاق خواب ـ ورزش ـ شام ـ خواب   . کالس
) عباس به خاطر زخم پا و ادریس وحشت از ورزش(و ادریس شرکت نمی کردند ـ در عملیات ورزش گاهی عباس

-ـ ورزش هـاي مختلـف ـ ناهـار ـ ورزش ـ خـواب        سـه شـنبه  . ناهار ـ ورزش و تمرین ژیمناستیک ـ شام ـ خواب   
ناهـار ـ کـالس و شـناختن     ) ادریس شرکت نکـرد (ـ رژه دو ساعت ـ صبحانه ـ عملیات اشتباك ـ کالس    چهارشنبه

و تمـرین  ... ـ شرکت ادریـس در عملیـات اشـتباك و    ـ کثرت کار و رژه صبح پنجشنبه -اسلحه ها ـ شام ـ خواب   
کـالس  و اسـلحه و ناهـار    . عباس به خاطر جراحت پا و جوش هاي سـر در عملیـات شـرکت نکـرد    .دادن او باجالل

شکسـتن  . (که خیلی جالـب بـود  مینتمرین عملی ک. پس فرستادن جزوات کپی از کارها. استراحت تا روز شنبه
یـک جلسـه   . باال رفتن از بند و پریدن در آب که عباس خود را معاف کرد و نوبه به ماها هـم نرسـید  ) عباسعینک 
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بعد . کیلومتر که عباس شرکت نکرد60مالقات با مسئول معلمین دسته جمعی ـ رفتن به قایق روي نیل تقریباً به طول  
. حسـین و زیـر پیـراهن   ادریسگم کردن ساعت . رژه و دوي صبح شرکت نکرددرراز چند روز اول عباس دیگ

یک بار کلید را گم کرد که دیگـر پیـدا نشـد و    حسین. ادریس دو مرتبه کلید اطاق را گم کرد که دوباره پیدا شد
پیـدا  جـالل ادریس یک بار دفترچه اش را سر میز غذا جا گذاشته بود که شب آن را. مجبور شدیم قفل را بشکنیم

2تیر ادریس و عباس و حسین 4از . و جالل نیم تیر مسلسل2و عباس  و حسین 1هفت تیر از پنج تیر ـ ادریس . نمود
. ب و عباس و جالل استراحت و رادیوشب ها و هنگام بی کاري ادریس زبان  و حسین مطالعه کتا. تیر4تیر و جالل 

شنبه صحبت با حسین و ـ اوقات تلخی حسین و ادریس ـ یکماشاي فیلمعباس و جالل گاهی ت. و جالل کاري مطالعه
شـب  . عباس راجع به این موضوع و یک بار با ادریس ـ یک شب بحث با حسین و عباس راجع به سیگار و ترك آن 

کیلـومتر  9که ادریس در بیرون از محوطه شرکت نکرد و به منـزل برگشـت تقریبـاً مسـافت     ) دو ریاث(آخر گشت 
فرمانی عباس از نا. ..او و التماس و ... و حسینسیگار کشیدن بی مورد و بی موقع (روي در شب جاده ناهموار پیاده

راه برگشت عباس با ماشین و بعد از نیم سـاعت همگـی بـه جـالل و حسـین همـه بـا ماشـینی         ) فرمانده و سرپیچی او
رژه رفـتن و  (ساعت عباس و حسین و ادریـس  2برگشتند تمیز نکردن اسلحه و تحویل دادن  آن به مخزن در ظرف 

تحویـل  را جمع کرده و لباسـمان  را اسبابمان 29/10روز پنج شنبه )شعار دادن غیرعادي حسین و تذکر دیگران به او
صبح بـه  9دادیم و منتظر حرکت بودیم که گفتند روز شنبه و دوباره لباسمان را تحویل گرفتیم و تا روز شنبه ساعت 

. رگشتیمطرف قاهره ب

-راجع به ویزا-مدت اقامت بعدي و حدود کار یا مسئولیت محوله-راجع به آدرس در خارجه و طرز نامه نگاري
. اشاره اي به صالحیت افراد و ناراحتی هاي خودم و خوابی که دیده ام و تهیه گزارش

ـ عبـاس  سـکوت  ادریـس  مخـالف وجـود  آن ـ    حسـین  راجع به اساسـنامه ـ   -اکتبر2جمعه :مسئول عباس
مسئول عبـاس ـ جـالل    3شنبه ) خواب(حسین نماز مرتعش پیشنهاد من وجود اساسنامه و تطبیق آن زندگی بعدي ـ 

ـ صـبحانه فـوري ـ درس ـ فـیلم ـ حسـین ـ ادریـس ـ عبـاس ـ             پیام دانشجوادریس ـ عباس ورزش ـ حسین مطالعه   
ادریس ـ عباس بحث راجع به درس حسین مطالعه روزنامه  روزنامه ـ جالل مطالعه درس ـ جالل درس تهیه گزارش ـ  

حسین نوشتن نامه ـ عباس استراحت ـ جـالل    ) زبان(حدث خلیل ـ جالل و عباس بحث درباره درس و ادریس رادیو  
مطالعه درس ـ عباس یادداشت ـ ادریس مطالعه روزنامه و رادیو ـ ناهار ـ حسین ـ ادریس ـ عباس استراحت به مـدت        
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چاي ـ عبـاس و حسـین و ادریـس و جـالل مطالعـه روي       جالل مطالعه روزنامه و قرائت پرسشنامه ـ . و نیمسه ساعت 
-جالل و عباس مطالعه درس ـ حسین مطالعه کتاب سحر حکومت ـ خواب درس ـ شام ـ ادریس مطالعه درس ـ

ورزش ـ ادریـس   ـ جـالل و عبـاس   افسـانه دولـت  ـ حسین مطالعـه کتـاب   مسئول ادریساکتبر4یکشنبه 
ادریس زبان ـ عبـاس ترجمـه ـ حسـین مطالعـه کتـاب        صبحانه ـ مطالعه روزنامه دسته جمعی ـ  ) اخبار(خواب و رادیو 

حسین مطالعه ـ ادریس روزنامه ـ رادیـو ـ کـار      مذبور ـ جالل درس ـ کالس ـ فیلم ـ جالل درس ـ عباس لباسشویی ـ      
یس رادیو و عباس ترجمه و حسین مطالعـه ـ درس دسـته جمعـی ـ شـام ـ        جالل درس و ادربیرون ـ .. عملی و تمرین 

و جالل اکتبر مسئول ادریس5دوشنبه .  درس و دوره دسته جمعی ـ خواب و حسین یک ساعت مطالعه کتاب
ـ عباس ورزش ـ جالل مطالعه کتاب و ورزش مختصـر صـبحانه دسـته جمعـی ـ ادریـس روزنامـه و رادیـو و حسـین           

شویی و بعد مطالعه کتاب و عباس ترجمه عربـی ـ کـالس ـ فـیلم ـ مطالعـه        لعه کتاب من ـ جالل لباس حت و مطااسترا
4روزنامه و اخبار دسته جمعی ـ ناهار ـ مالش سینه حسین توسط جالل و همگی استراحت ـ همگی بیرون از سـاعت     

و طبـق  ) رفـت ... ي پـس دادن نامـه   حسین بـرا حسین با جالل در خیابان قدم زدند و بعد15/6تا ساعت (15/10الی 
گفتار خودشان ادریس و عباس شب ها فیلم پل رودخانه گواي را دیدند در منزل جـالل ماسـاژ سـینه حسـین و بعـد      

. خواب

عبـاس و جـالل ورزش و اخبـار رادیـو حسـین قرائـت صـفحه ي کاغـذ و         : اکتبر  مسئول جالل6سه شنبه 
کالس ـ مطالعه اخبار روزنامه مطالعه درس و نوشتن جزوه ادریس  درس ـ صبحانه ـ مطالعه ادریس خواب و اصالح ـ 

شـام ـ کنفـرانس    دقیقه استراحت ـ دوره درس هاي گذشته ـ خاموشی چراغ ها ـ نیم ساعت اسـتراحت ـ     10ناهار ـ  ـ
سیسـتی ـ   دو قسمت ترجمه از جزوات عربـی ـ بحـث و انتقـاد اصـول مارک     راجع به روابط بین المللی توسط عباس و
ادریس و عباس و جـالل  : اکتبر  مسئول جالل و حسین7چهارشنبه . روغن سینه حسین توسط جالل ـ خواب 

گذشـته ـ   ورزش و اخبار رادیو و حسین استراحت ـ صبحانه ـ ادریس زبان فرانسـه و عبـاس و جـالل مطالعـه دروس      
استراحت ـ ناهار ـ نامه حسین قرائت کتاب لنینو مقداري درس ـ معلم ـ اخبار رادیو و روز  حسین مطالعه کتاب لنین

ـ چاي ـ حسین مطالعه کتاب لنین ـ ادریس مطالعه و ـ جالل مطالعه و پرسشنامه ـ بحث حسین و جالل سر مستخدمین
حسـین و عبـاس و ادریـس    ترجمه عربی ـ عباس درس ـ جالل درس ـ معلم ـ جالل سردرد شام ـ جالل اسـتراحت ـ       
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حسین مطالعه کتاب  لنین و جالل ورزش و مطالعه :اکتبر مسئول حسین8پنج شنبه -مه ـ خواب  مطالعه و ترج
کتاب و اخبار رادیو و عباس مطالعه و ادریس خواب ـ صبحانه ـ هر کس مطالعه و تفسیر رادیو ـ عباس قرائت قسمتی 

ـ جـالل مطالعـه درس و کتـاب ـ     ، ادریس زبان ـ حسـین مطالعـه     روزنامه الجزیره اي راجع به عارفاز ترجمه 
5/10سـاعت  . خـارج شـدند  5/4اسـتراحت ـ حسـین و ادریـس و عبـاس سـاعت       معلم ـ اسـتراحت مطالعـه ـ ناهـار ـ    

ـبیکاري ـ حسین مطالعه کتاب ـ خـواب     . ، طبق گفته خودشان به سینما و تماشاي سران کشورها رفته بودندازگشتب
و اصالح ـ جالل مطالعه و ورزش ـ حسین مطالعـه کتـاب ـ ادریـس       عباس پرسش : اکتبر مسئول حسین9جمعه 

ساعت انتظار ـ اخبار روزنامـه   2خارج شد 11خارج شویم ساعت 9خواب و اخبار رادیو ـ صبحانه ـ قرار بود ساعت  
بحث برنامه انتقاد از خود و... )تماشاي سران کشورها و (برگشت 5/10خارج ـ ساعت  11ساعت . و رادیو و تفسیر

خواب ) مالقات سري ـ تفتیش و تعقیب . (اینکه آیا می شود در اینجا خودمان قسمتی از درس هایمان را تمرین کنیم
: اکتبر مسئول حسین10شنبه .و گفتگو با ادریس راجع به جاللحزب تودهـ حسین مطالعه کتابی از جزوات 

ش و استراحت حسین معذرت از جـالل از حرفـی   ، عباس و ادریس استراحت ـ جالل ورز حسین مطالعه و استراحت
چون عباس مقداري از نامه ها و پلـی کپـی هـا را    ) مدرسه صاعقه(خروج به طرف نظام وظیفه 11که زده ـ ساعت  

.ساعت معطل شدیم1همراه برداشته بود و می بایستی آنها را تحویل دهیم 

853

22)/حسین(راستین، بهرام: از

معرفی جالل–سماع : به

ت/ب: تاریخ

شـغل مالـک مرحـوم    . پـدر نعمـت اهللا  . ، اراك ـ شـغل محصـل   )1316-19(باشی امینی متولـد سـال   چنگیز حاج
متوسـطه  . ابتـدایی در اراك : تحصـیالت ).محل درآمد خانوادگی امالك پدري است. (مادر در حال حیات) 1339(

کرده است بعداً به آلمان می آید در ه مقدماتی میپس از خروج از ایران یک سال در ایتالیا مطالع: عالی-در اراك 
سه سال تحصیل می کند بعداً چون رد می شود تصمیم به . آلمان در مدرسه مهندسی  براي رشته برق اسم می نویسد
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منبـع  . پاسـپورتش دانشـجویی اسـت   . مانـد که ناتمام می. تغییر رشته می گیرد و نظر داشته که رشته اقتصاد را بخواند
.  معتـاد بـه سـیگار نیسـت    -)دفتري در شهرداري شـهر اقـامتش  (کارهاي متفرقه : و از کار شخصیاز خانواده: درآمد

.از فارسی به آلمانی؟ از آلمانی به فارسی: زبان آلمانی اش خوب است

عضو نهضـت  : اعتقادات سیاسی-موافق ـ سطحی ـ فاقد مطالعات ـ غیر عامل   :اعتقادات مذهبی+ صحبت کردن 
خـدمت  . عالقمند شدید به نهضت،  تا به حال زندان نرفته است) عضو مهم حزبی نبوده است؟(مقاومت ملی اراك ـ  

انندگی . در شنا خوب است–اي بعدي موجودي و امکانات کمک اولیه و کمک ه: وضع مالی. سربازي نرفته است
و قهرمانی کشور . قهرمان والیبال و بسکتبال اراك در شهرستان خودش: فعالیت هاي ورزشی. می کند

در فعالیت هاي سیاسی حاد تا به حـال شـرکت نداشـته    . تمجرد اس.فعالیت هاي ادبی، اقتصادي و مذهبی  ندارد
در فعالیت هاي جبهه ملی اروپا ـ آلمان خیلی سطحی شرکت داشته  . است ظاهراً مورد شناسایی سازمان امنیت نیست

بـرادرش خسـرو در برانشـویک    . و حـاال هـم هسـت   . عضو موثري در کمیته جبهه ملی برانشویک بوده اسـت . است
خـواهرش در برانشـویک تحصـیل در    . سال مسن تـر از خـود اوسـت   6تا 5ر دانشگاه حدود  تحصیل رشته ماشین د

. تمایالت مذهبی اش بیشتر از چنگیز و بیشتر از تمایالت سیاسی اوسـت : برادرش خسرو. رشته مقدماتی براي اقتصاد
خوانـدن و جـدي   اهـل درس  . خیلی سطحی و غیرفعال بـوده اسـت  اما سطحی و عادي است در فعالیت هاي سیاسی

بـا  . سـرد اسـت  وخیلی عـادي  حقیقیروابط او با .نات مقدماتی مهندسی را داده استامتحا. مطالعات درسی است
خـورد  بـر حسـب تصـادف گـاهی آبجـو مـی       . اعتیادات ندارد.ز روي هم روابط اش کمی تیره استبرادرش چنگی

و او )گرانمایـه توسـط  (تري مطرح شده است از یک سال پیش با او مسایل جدي.اهل عیاشی نیست). خیلی کم(
او خواسـته اسـت تـا    ازاو را مالقات و جدي تر64در ژانویه حکیم. همیشه اظهار عالقه و تمایل شدید نموده است

ترتیب کار او را با رضایی داده بود مراحل نهایی حکیم. و او آمادگی خود را اعالم داشته است. خود را آماده نماید
از یک سال پیش که در جریان کار بوده است تا به حال چند بار هر بار در حـدود  .گرانمایه انجام گرفتکار توسط

. مارك کمک کرده است20

تـرین  کـم . کلیه اوراق و یادداشت هاي مربوط به کالس هاي تعلیماتی و غیره را بایـد تحویـل دهـد   -1:جالل
مطالب رمز و سایر مطالب را در داخل چمدان ـ ماشین اصالح -2. دیادداشت و مطلبی در تقویم خود نباید داشته باش
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-5. به فرانکفورت مـی رود -4. قرارهاي رمز همه به آلمانی خواهند بود-3. صورت ـ فندك و غیره پنهان باید کند 
کـارت  پس از تحویل لسه پاسه -6. پس از ورود بالفاصله به بن حرکت می کند و لسه پاسه خود را تحویل می دهد

می رود و اسناد خـود را دریافـت مـی دارد تـا بـه تمدیـد       حسینسپس به سراغ -7. ورودي خود را ارسال می دارد
د کـارت اطالعـی مبنـی بـر     ر مربوط به حرکـت خـود را انجـام دا   پس از آنکه تمام امو-8. پاسپورت خود اقدام کند
ارت می فرستد و گزارش کامل را از طرق برن اگر به هر دلیل نتوانست حرکت کند ک-9. تاریخ حرکت می فرستد

پـس از انجـام   -11. در صورت حرکت ـ پس از ورود به تهران ـ بالفاصله کارت اطالعیه می فرستد  -10. می فرستد
اولـین وظیفـه او تعیـین یـک آدرس     -12. دید و بازدیدهاي خانوادگی به تهران برگشته و کار خود را آغاز می کند

محل . براي تماس به محل مالقات می رود نام محل را خوب بررسی می کند-13. و ارسال آنبراي تماس با اوست
باید مطمئن شود که طرف همان اسـت کـه   . تحت سرپوشی به محل مالقات می رود-14. و آدرس را پیدا می نماید

ط قـرار مالقـات بعـدي را مـی     سپس معرفی نامه و سایر نامه ها را داده و از محل خارج می شود و فق-15باید ببیند؟
پس از ختم کار با نفر اول ـ توسط نفر اول ترتیـب   -17. در مالقات بعدي ترتیب شروع کار را می دهد-16. گذارد

ــ بـراي   پس از خـتم کـار بـا نفـر دوم    -19.کندکار خود را با نفر دوم آغاز می-18. مالقات با نفر دوم را می دهد
اولین مالقـات و شـناخت طـرف اول،   :هر یک از موارد زیر کارت خبري می فرستددر-20. خروج آماده می شود

باید حواله -21. شناخت و مالقات نفر دوم، ختم کار با نفر دومختم کار با نفر اول،اولین جلسه براي شروع به کار،
مطالب درسـی کـه   -22. دو کارت خبري بفرستو آنها را به نفر اول تحویل دهد) حسین. (هاي پول را وصول نماید

چگونگی کنترل و تعقیب افراد از ـامنیت سازمان، سازمان مخفی مسایل امنیتی ـ امنیت خود ـ. باید با آنها بحث کند
در موقع تماس نباید کم ترین اطالعی از مرکز -23. نویسیـ رمزمرکب مخفی  ـرادیو  ـطرف سازمان هاي مخالف  

آلمـان در چـه شـهري نمـی     : کجـا . ان در اروپا کالس هاي تعلیماتی تشکیل داده انددوستباید بگوید که. کار بدهد
کسـی اسـت کـه    کیهانیفرد به فرد است و : طرز تعلیم. تعلیم افراد براي کارهاي مخفی جدي: هدف. توانم بگویم

ف دیگـر سـراغ او   پس از خاتمه کار با هر کدام از دو طـر -24.کسی دیگر غیر از او نمی شناسیدشما می شناسید و
. باید مطمئن شود که دوستان مطالب او را هضم کرده اند و کامالً به اصول کار آشنا و مسلط شده اند. نخواهد رفت

یک هفته قبل از خروج از ایران به سراغ آنها خواهد رفت تا اگـر  -25.ختم کار تماسش را قطع خواهد کردپس از 
نامه هاي مختصر بسیار موجزـ و تحت کاموفالژ :لبی که می تواند با خود بیاوردمطا.دمطلبی داشته باشند با خود بیاور
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خواهـد  تمام مطالب ضروري کـه او مـی  : در طول مدت اقامت-27. هیچ نوع آدرس به آنها نخواهد داد-26.کامل
مرکـب مخفـی در زمینـه    مطالب فارسی مهم به رمـز و بـا  .به آلمان و از آنجا به مرکز. شدبه آلمانی بابایدخبر بدهد 

روز قبل از حرکت از 14حداقل -28. آدرس اخیر حسین: آدرس آلمان. یک متن خارجی نوشته و ارسال می گردد
بالفاصـله از  : بـا اتوبـوس بـه آلمـان    :پس از خروج از ایران-29.ریبی خود را به مرکز خبر می دهدایران حرکت تق

در صورتی که بر طبق نظر مرکز مجبور باشد ـ 30. دستور مرکز خواهد بودو منتظر آلمان ورود خود را خبر می دهد 
رسال به مرکـز بـه حسـین تحویـل     چند وقتی در آلمان بماند باید فوراً گزارش کامل مسافرت خود را نوشته و براي ا

. خواهـد بـود  و از طریـق راه آهـن ـ کشـتی ـ     ) حرکت با لسه پاسه(براي حرکت به مرکز طبق برنامه قبلی -31.دهد
در موقع حرکـت از آلمـان در   -32. پاسپورت خود را به آلمان تحویل می دهد و لسه پاسه خود را دریافت می دارد

در مـدت اقامـت در داخـل بایـد     -33. که حسین مطالبی و نامه هایی داشته باشد دریافت و همراه مـی آورد صورتی
عکـس  (نی ـ راجع به اسامی و پرسشنامه  لیل ـ جواد و کیها ج-34. مقدمات سرپوش براي بازگشت خود را تهیه کند

در برکلی97آدرس براي تماس صندوق پستی -35. )عکس شناخته شده است. لسه پاسه جالل عوض شود

854

1/حائري، دکتر عباس: از

ابراهیمیزدي،: به

ت/ب: تاریخ

یخوشـحال شـدم امـا خیلـ    یچند روز پیش نامه ات رسـید خیلـ  .دوست عزیز و رفیق شفیق سالم عرض می کنم
از حالم بخواهی می دانی که خوب . موجز و مختصر بود و مثل اینکه قصد داشتی که ما را تشنه نامه بعدي نگه دارید

بخواهی بد نیست و مشغول فعالیـت  آزادي منشنیست تا چه وقت خوب شود خدا می داند از وضع و حال آقاي 
و با هم کار می کننـد  و روحانی هستند با یکدیگر زندگی می کنند تریباً هر پنج برادر که واقعاً اهل معرفاست و تق

نوشته بودي که از محصول ملکت تو را بی بهره نگذارم البته از حاال خـواهم فرسـتاد بـه شـرط اینکـه از      . تا چه شود
کسالت دارنـد و خیـال حرکـت بـه ایـران را      سرور شنیدم دوستت آقاي. سوغاتی آمریکا هم ما را بی بهره نگذاري
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سازگاري نـدارد و بهتـر اسـت در    سروردارند مثل اینکه فعالً براي تهران خوب نیست و با مزاج اشخاص مثل آقاي 
از جاي من خدمت خانمت سالم برسان و بچه ها را ببوس البته خانمم در همدان هستند . همانجا فعالً استراحت نمایند

کلمه مزاحم خانمت می شد از رفقا بخواهی حالشان خوب ولی اکثر آنها تنبل تشـریف دارنـد و از وضـع    اال چندو
راسـتی یـادت هسـت دوسـتی بـه اسـم       . حال ـ کار برنامه جریانات اخبار مفصالً  برایم بنویس که خیلی احتیـاج دارم  

اخیراً در دادگـاه تجدیـدنظر مجـدداً    داشتیم که مدت هاست در زندان سیر می کند و او را محاکمه کردند سحابی
البته استاد ایشـان آقـاي   . محاکمه و فکر می کنم فردا یا پس فردا وارد دستور شده و تکلیف او نیز معلوم خواهد شد

در دادگاه اخیر خیلی مفصل و تند صحبت کردند خالصه کوالکی کرد که تاریخ یاد ندارد بعداً مهندس بازرگان
م با جمالت غیرادبی عرایض حقیر را می فهمی یا خیر و هر طور مایل بودي بنویس تا برایت داننمی. خواهی فهمید

حتمـاً خـواهی   هم خواستی اگـر مـانعی نـدارد بگـو؟     ؟ فارسی !مفصالً شرح بدهم اگر خواستی انگلیسی بنویسم بگو
البتـه مـی   یکه بتـوانی بیـای  به هر حال دلم برایت خیلی تنگ شده شب و روز دعا می کنم . خندید ولی عاقالن دانند

شوراي جبهه ملی. ولی امیدوارم با سربلندي و راحتی وارد خاك وطن شـوي ! دانم که وسیله برایت فراهم نیست
نوشته که بیش از این امکان فعالیت نیست و دکتر مصـدق  دکتر مصدقنامه اي به الهیار صالحمنحل شد و گویا 

ته خود شماها فکر کار باشید و آهسته و آرام شوراي جدید در شرف تشـکیل  هم عین نامه را فرستاده و به مردم نوش
کـه بـه آمریکـا آمـد     آقـاي محمدرضـا تهرانـی   دانم آیا از دوست عزیز خودمـان  راستی نمی. است تا چه شود

پذیرایی کردي و آیا سراغ شما آمد یا نه و وضعش چگونه بود برایم بنویس مثل اینکه خیلی وراجی کردم و سـرت  
ند یا نه ترکی نامه هاي که برایت می دهم واضحرا به درت آوردم بقیه باشد در نامه بعد فقط یادت نرود بنویس ببینم

ببیـنم آیـا اسـم و    در این نامه هم اسم خـود را نمـی نویسـم؟    . انگلیسی کردي عربی هر طور صالح بود بنویس. باشد
امه خواهی شناخت شاید هم نشناسی فقط نشانی اي از خودم مـی  آدرس ما را می دانی یا خیر البته ما را از جمالت ن

. هر وقت دندان طمع داشتی بلـه نخیـر  3در همسایگی قزوین شهر اصلی اوست 2عالقمند به روي ماه توست 1دهم 
قربانت خودم امضاء قالبی

855

2/حائري، دکتر عباس: از
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ابراهیمیزدي،: به

30/1/1965ـ 10/11/1343: تاریخ

بعد از مدت ها دو نامه به فاصله سه روز رسید خیلی خوشحال ... دوست عزیز و برادر گرامی سالم به روي ماهت 
باور کن با اینکه بی وفا و کم لطف هستی آنقدر دلم برایت تنگ شده که حد ندارد هر چه نقشه می ریزم که . شدم

یک دفعه دیدي کاروان و ... بعداً چه شود چند ماهی جهت دست بوس عازم دیار فرنگ شوم میسر نمی شود تا
اکیپ به سوي آلمان حرکت کرد سال نو را به من تبریک گفته بودي خیلی متشکرم و چنانچه خودت اعتراف 

چند جلد کتاب برایت تهیه کردم در اولین فرصت ! نکرده بودي بار متلک را بسته بودم راجع به معامله پایاپاي
راجع به آقاي دکتري که . به همه بچه ها رساندم و جواب آنها را نیز دریافت نماییدسالمت را . خواهم فرستاد

درباره خرابی خانه ات با کاظم صحبت کردم . عنقریب عازم وطن می شود چشم تا آنجا که بتوانم اطاعت می شود
دانه ام را خدمت خانمت سالم ارادتمن. و خالصه کلیه اوامرت اطاعت و اجرا خواهد شد. خود ایشان اقدام کرده اند

خانم . بچه ها خصوصاً خلیل جان را از جاي حقیر ببوسید. زیر دندان ها هستبرسان و بگویید هنوز طعم کوفته
نمی دانم کجا و چکار می . در اکثر جلسات به یادت هستم. خدمت شما و خصوصاً سرور خانم سالم می رسانند

از حالم بخواهی بد نیست و خودت بهتر . م کنیداز برنامه زندگیت مطلعخیلی مایلم از برنامه ات مطلع باشم و. کنی
زندگی در اینجا مشکل و طاقت فرساست از همه چیز محروم و دلخوشی می توانی حال همه ما را حدس بزنی ـ

هاي بعد مانع نوشتن دردودل هاست بیشتر از این ناراحتت نمی کنم و بقیه را به نامهفهیمهوجود ندارد البته چون 
با رفقا خیلی یادت می کنم خصوصاً در مسافرت هاي دسته جمعی حتماً تو هم ما را در رقص هاي . موکول می نمایم

ان هاي عجیب و غریب یاد می کنی مثل اینکه خیلی وراجی کردم و سرت را تدسته جمعی و شب نشینی ها و ته داس
مثل اینکه ...!دیده است خصوصاً تو که عادت داري و آبارد جنس قزوینی خیلی پرطاقتبه درد آوردم اشکالی ند

عباس قربانت . بیش از این تصدیع نمی شوم و همگی شما را به خدا متعال می سپارم... خوشت آمد

856

3/یزدي، ابراهیم: از
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حائري، دکتر عباس: به

8/9/1965: تاریخ

هاست که از تو بی مدت. ا از خداوند آرزو دارمدوست عزیز و برادر گرامی و عزیز بعد از سالم موفقیت تو ر
و باالتر از همه علتش فراموش کردن ما و عهد و میثاق . خبرم امیدوارم علتی جز گرفتاري هاي خیر نداشته باشد

. چه دندان هاي من و چه دندان هاي خانم سخت به دکتر نیازمند است. ؟ این روزها ما بسیار به یاد شما هستیم!نباشد
حتی در مقام مقایسه با سطح . استیدندانپزشک دواي بسیار گران. روزي است که ذکر خیر شما نباشددکتر 

نمی دانم از دکتر جلیل، !! یا ما بیاییم آنجا؟ !ما بیایی اینجاشید مجبور باشیم درد را بکشیم تا درآمدهاي خود اینها شا
. گرفته باشدو بارش م مرا به او برسان و امیدوارم کار سال. موفق شد یا خیر. خبري داري یا نه؟ کارش به کجا رسید

سالم مرا برسان بگو از ه؟ لطفاً اگر می توانی به وسیله بصیرينمی دانم شما آقاي فخرالدین قزوینی را می بینی یا ن
اً ضمن. علت کم لطفی ایشان چیست، که همیشه جز عرض اراده و سالم کاري نکرده ایم. ایشان مدتی است بی خبرم

بگو که من چند ماه قبل امانتی براي ایشان فرستادم که قرار بود آقاي فرهنگی زحمت آن را کشیده و به ایشان 
. خیلی متشکر خواهم بود. برسانند نمی دانم آیا رسید یا خیر؟ به هرحال الزم است جوابش را فوري به من بنویسند

!!ه حالیست؟ باید از او خوب مواظبت کنیدخلیل می گوید نامزد من در چ. سالم مرا به خانم برسان

857

4/حائري، عباس: از

یزدي، ابراهیم: به

مکه معظمهـ 3/3/1968ـ13/12/1346یکشنبه : تاریخ

خواهر گرامی سرور خانم نامه محبت آمیز جنابعالی چندي قبـل در تهـران   ، برادر عزیزم جناب آقاي دکتر یزدي
خوشبختانه دوسـتان در اینجـا همـه جمعنـد و از آنهـا      .تا از مکه خدمت بفرستمبه دستم رسید جواب آن را گذاشتم 

از . خوب انشاءاهللا که حال همگـی تـان خـوب اسـت    . خواهش خواهم کرد که هر کدام چند سطري برایت بنویسند
بطـه  مرکـز را جـاي شـما خـالی امـروز بـه      . را سالم برسانید... طرف من همه کوچولوها را ببوسید و خلیل عزیز و 
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از اینکه به علت زیادي کار . امیدوارم که سال دیگر بتوانیم شما را در این مکان مقدس زیارت کنیم. رفتیماسالمی
قربانت . نمی توانم مفصل برایت بنویسم معذرت می خواهم

858

5/حائري، دکتر عباس: از

یزدي، ابراهیم: به

24/2/1347: تاریخ

ابراهیم عزیز سالم سالم صد سالم قربان وجود عزیز و خوشگلت مدت هاست که از سالمتی تو اطالعی نداشـتم  
اوالً ما همیشه ارادتمند تو بودیم ...نوروزیت توسط کاظم چند روز پیش رسید الزم داشتم جواب آن را بدهم پیامتا 

از حـالم بخـواهی بـد نیسـت     ... راستی تو را دوسـت دارم  هستیم انشاءاهللا خواهیم بود و جداً دلم برایت تنگ شده و 
رفعـت خـانم  (روزگار را می گذرانیم الساعه در بیمارستان مشغول نوشـتن نامـه هسـتم دختـر خالـه ات وارد شـد       

از قول من به خانمت سالم مخصـوص برسـانید و از اینکـه نمـی     . به شما و سوري خانم سالم می رسانند) مرتضوي
من نمی دانم چرا تو به ایران برنمی گـردي در صـورتی   . خواهیمز ایشان پذیرایی نماییم معذرت میتوانم در ایران ا

خلیـل که در ایران بهتر می توانی کار کنید و به نظر من اشکالی ندارد به هر حال سالم من را به بچـه هـا خصوصـاً    
ه خـدا چـه کـردي خـودت خـوب خانمـت       تو به درگابه تو سالم می رساند واقعاً) عمو جنگل(عزیز برسان و بگو 

. خانمم خدمت شما و سوري خانم سالم مـی رسـانند  فهیمه. خوب بچه هایت خوب به قول معروف خوشا به حالت
اما راجع به مسافري که قرار بود بـا خـانم   . از حال رفقا بخواهید همگی خوب و خوش و آرزوي دیدار شما را دارند

نه تنها آمریکا ویزا نداد حتی کانادا هم ویزا نکرد و نمی دانـم از چـه راهـی مـی     شما به آمریکا تشریف بیاورند اوالً
کمتر است فقط لطفاً سوال کنیـد  14از ) دیپلمه ریاضی(شود ایشان را به آمریکا فرستاد با توجه به اینکه معدل ایشان 

د مثل اینکه خیلی حـرف زدم  چنانچه می شود پذیرش از دانشکده اي گرفت و مسافرت هم ویزا می کند اطالع دهی
عباس حائري قربانت . بقیه انشاءاهللا در نامه بعد به شرطی که زود جواب دهید
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علیرضا، حال ما هم بد نیست و مشغول سر و کله زدن با . سرور عزیز سالم امیدوارم که حالت خیلی خوب باشد
علت گرفتاري کسالت بچـه هـا نتوانسـتیم آن    در مسافرتی که به تهران کردي متاسفانه به. هستیمفیروزه و فریفته

سالم مرا خدمت آقاي دکتر برسانید بچه ها را می بوسم فیروزه مرتبـاً  . طور که باید تو را ببینیم و از تو پذیرایی کنیم
را می خوانـد بـیش از ایـن مصـدعت     می خوام برم کوه یوسفسراغ خلیل و یوسف را از من می گیرد و شعر 

فهیمهقربانت . موفقیت شما را از خداوند مسئلت دارمنمی شوم سعادت و 

859

6/حائري، دکتر عباس: از

ابراهیمیزدي،: به

شهریور سه شنبه25: تاریخ

جناب دکتر ابراهیم یزدي عزیز سالم علیکم انشـاءاهللا وجـود شـخص عزیـزت سـالم و بـا بچـه هـاي نـاز و خـانم           
هاست که از وجود مبارکت بی اطالعم نمی دانم علت کم لطفی تو و مدت. مهربانت روزگار را به خوشی بگذرانید

چندي قبل زیبا خانم به ایران مسافرت کردند ولـی مـن کمتـر    . بی معرفتی من چیست خداوند هر دو را اصالح نماید
نمی . ندهم کمتر ایشان را دیدند گویا اغلب منزل خاله ها و دایی ها بودعمو کاظمایشان را زیارت کردم گو اینکه 

به هر حال امیدوارم کـه هـر چـه زودتـر بـه اتفـاق       ...! دانم علت مسافرت ایشان چه بود تجدید دیدار یا منظور دیگر 
از حالم بخواهی الحمـداهللا خـوب اسـت و امسـال تصـمیم داشـتم بـه اتفـاق آقـاي          . والدین گرامشان زیارتشان نمایم

رفقا همگی سالم و اغلب اوقات شما را یـاد  . ار بنایی شدمبه طرف شما مسافرتی نماییم که گرفتمهندس کتیرائی
اخـوي بـه ریاسـت دانشـکده دندانپزشـکی      دکتر اسماعیل یزديدیروز آقاي . می نمایند واقعاً جایت خالی است

تهران منصوب شدند و به اصطالح کوبیدند و هنوز مردد هستم آیا تبریکی در روزنامه بدهم یـا خیـر؟ اکثـر رفقـا بـا      
نمی دانم برنامه زنـدگیت چیسـت چکـار مـی کنـی و در آینـده آیـا تـو را         . ریک مخالفت کردند تا چه شوددادن تب

فهیمه خدمت شما و سوري خانم سالم مـی رسـانند و چـون تـب دارنـد از      . خواهیم دید یا خیر حتماً در نامه بنویسید
ري خانم برسانید و از ایشان التمـاس دعـا   سالم ارادتمندانه و مخلصانه من هم به سو. نوشتن نامه معذرت می خواهند
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زیبا خانم خلیل . اینکه موفق هستندخداوند موفقشان بدارد گو.  ارادت دارم... به ایشان خیلی خیلی چون واقعاً. دارم
به خلیل عزیز پسر بگو عباس . سالم برسان به زیبا خانم بگو با چرخ کردن دندان چطوريرا ... خان یوسف و لیلی و 

تقریبـاً جلسـات   .)چون بدنم پرپشم است و خلیل خان کنار دریـا خیلـی مـا را اذیـت کـرد     . (جنگلی سالم می رساند
خانوادگی رفقا به هم خورده و مجدداً تصمیم دارم از ماه آینده با برنامه مخصوص تجدیدش نمایم انشـاءاهللا خبـرت   

ي بحث هاي خیلی عالی دارند جایت خـالی  آقاي  مطهرمرتب وانجمن اسالمی پزشکانجلسات . خواهیم کرد
بـیش از  . مثل اینکه خیل حرف زدم انشاءاهللا بقیه در نامه هاي بعد ولی تو را به خدا اقالً ماهی یک نامه بنویسید. است

عباسقربانت . این مصدع اوقات عزیزت نمی شوم و همگی شما را به خداوند متعال می سپارم

860

7/حائري، دکتر عباس: از

ابراهیمیزدي،: به

اکتبر 20: تاریخ

وجود عزیزت سالم و خوش و خرم دوست و برادر عزیزم جناب ابراهیم خان سالم به روي ماهت امیدوارم که 
هاست که از یکدیگر دور و تقریباً بی د حتماً از اینکه برایت نامه نوشتم تعجب خواهی کرد حق دارید چون سالباش

ل و مجالس از حالم بخواهی الحمدهللا خوب است و اغلب در محاف... و عمان بخیر خبر هستیم یاد روزهاي دمشق
نمی دانم برنامه ... م و جایت را خالی می کنم خصوصاً در این مدت که خانمت اینجاست دوستان به یاد شما هست

ه نظر من اشکالی ات چیست چکار می کنی و چه وقت خواهی آمد و اصوالً چرا به ایران نمی آیید در صورتی که ب
ندارد و وضع کار و استخدامی شما خوب است خود دانید الساعه که مشغول نوشتن نامه هستم منتظر خانمت می 

رفقا همگی صحیح و سالم خدمت حضرتعالی سالم می رسانند خصوصاً خلیل خان . باشم تا به اداره گذرنامه برویم
...ش بوده اینکه پسر بابارا اذیت کرده و ما را دست انداخته بودند که با هم چند روزي کنار دریا بودیم و حسابی ما 

؟ به هر حال انشاءاهللا که زندگی را به خوبی و خوشی ...ش یعنی ورم این است که درست هم جنس بابامنظ! 
جهت نامه براي علی اخوي جنابعالی نوشتم و از ایشان براي اعزام خواهرزاده ام. بگذرانید موفق و پیروز باشید
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تحصیل در رشته راه ساختمان راهنمایی خواستم لطفاً شما هم تذکر بدهید تا کامالً نتیجه را بنویسند جریان پسر از 
این قرار بود که خواهرزاده اي دارم دیپلم ریاضی است و می خواهم براي تحصیل رشته راه و ساختمان به آمریکا 

او را بفرستم با توجه به اینکه بودجه اي ندارد می خواهد هم کار کند بیاید نمی دانم در کدام ایالت و کدام دانشگاه 
اي این روزها ایران منزل انجام جشن ه. و هم تحصیل چنانچه به نظر حضرتعالی هر چیزي رسید مرقوم دارید

و غریب است اگر بگویم غرق در نور است کم گفتم و به طوري که می گویند تاجگذاري است که واقعاً عجیب 
میلیون تومان خرج چراغان در تهران نموده اند و به قول معروف تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل ـ 700

مطالب در نامه بعد که انشاءاهللا سعی خواهم کرد ماهی مثل اینکه خیلی حرف زدم و سر شما را به درد آوردم بقیه 
قربانت دکتر حائري . سپارمم بیش از این تصدیع نمی شوم و شما را به خدا مییک نامه بده

861

1/حائري، مهدي: از

یزدي، ابراهیم: به

28/11/1963: تاریخ

ضمیمه ه ب. موجب امتنان شد. هایی که لطف کرده بودید رسیدکتاب، از سالمپسجناب آقاي دکتر یزدي عزیز
م را بخرم که تابـه حـال بـرای   جهانگیر عظیمیتاریخچه نفت اگر امکان داشت کتاب . چک آن ارسال می شود

داد و از شرحی که همیشه راجع به شما مـی . شما گفتهه از وضع خوب در اوهایو ب) جدبابائی(سیدالبد .میسر نشده
از عقیده بی انتهایی که به شما داشت تصور کردم که شما کمک بوجود آوردن کشـمکش هـاي دیگـري نخواهیـد     

کنیـد ولـی بـه هرحـال     جزئی است و شما دلیلی هم دارید که از استعفا دادن خودداري مـی می دانم سهم شما . کرد
اینکه رفقاي هم حزبش را اینطور دچار اختالل کرده، کمابا دستگاه دولتی ساخته باشد که وضعیت مانخشبشاید 

مسـبب بوجـود آوردن   کـه ایالـت اوهـایو  براي ما نهایت شرمندگی است که در . انددر ایران همین کار را کرده
نفري مرتـب  20فتد ما حوزه و جلسه اکار بیفکر اینه ملی در آمریکا بود و قبل از اینکه نیویورك بتشکیالت جبهه

اي را چون عضو حزب مردم است، و شاگرد سال دوم کـالج اسـت و از کـالس نهـم     تجربهداشتیم و غیره، جوان بی



سومخش ب

1328

را در ردیف دکتر شایگان و داند عضو تشکیالت و شورا کنند و اوران نمیمتوسطه به آمریکا آمده و هیچ چیز از ای
وگرنـه در ایـن ایالـت اشـخاص زحمـت کشـیده و دکتـر و        . سـت شاید منتظر بهم پاشیدن ما. ردهندصالح و غیره قرا

ه هرحـال  حتماً در ایاالت دیگر هم همین کـار شـده، بـ   . فهمیده زیاد هستند و لزومی نداشت که ایشان انتخاب شوند
د حدیث مفصل بخـوان از ایـن   خوتو. بیش از این مصدع نمی شوم. پاشد و باید کاري کردوضعیت دارد از هم می

حائريبا تقدیم احترام. مجمل

862

2/حائري، مهدي: از

چمران، مصطفی: به

1964آگوست 2:تاریخ

Mehdi Haeri, 1740 Hartshorn, Celeveland 12, Ohio

پـس از گذشـتن از هفـت    «خوشوقتم کـه بـه سـالمتی    . از دریافت کارت سرکار خوشوقت شدم:عزیزممصطفی 
در آنجا که ذکر شده بـود  . کارت شما را براي زنم ترجمه کردم. با آن ماشین کذائی به مقصد رسیدید» خوان رستم

فـرط خوشـحالی ذوق زده   کدام لطف و محبت؟ راستی هم مـن از : زنم گفت» ...از لطف و محبت شما و خانمتان «
ارادتم نهفته است و کسانی که یکـی دو دفعـه   :ولی یک موضوع هم هست که موجب ناراحتی من است. شده بودم

خیلی جلو خانم شما خجالت کشیدم که آنطور کـه بایـد و شایسـته شـماها     . مرا ببینند خیال می کنند عالقه اي ندارم
.Please give my wife and my own sincerest regards to Parvaneh. بود، گرچه وسیله آن را نداشتم نکردم

And I especially like the fat little baby you gave me the opportunity to hold for a few minutes.-
-1. و اما چرا به کارت شـما تـا بـه حـال جـواب نـدادم      . معذرت می خواهم. کاغذ شما و خانمتان کم کم قاطی شد

بـا هـم   » انقالب دره نیـل «خیال داشتم نامه را به انضمام یک نسخه از ترجمه کتاب -2. متوجه تغییر آدرس باشید
اگر وقت کردیم از وضـع حقـوق و   . خیر کنمباقیمانده و جایز ندیدم بیشتر تأصفحه دیگر30متاسفانه هنوز . بفرستم

ضمیمه فرمایید موجـب مزیـد   Applicationاگر شد یک مرقوم فرمایید و همM.Sمخارج و شرط ورود به آن براي 
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شاید حال دیر باشد ولی چون کارها به کندي می گذرد خیال دارم اگر قبولم کننـد وارد دانشـگاه   . امثان خواهد شد
به زودي خبري خوب یا بد از من خواهید شنید و بـه عـالوه ترجمـه کتـاب را     . شده و به هر کلکی شده مستر بگیرم

مهدي ارادتمند . واهید کرددریافت خ

863

3/حائري، مهدي: از

چمران، مصطفی: به

1964آگوست 17:تاریخ

امیدوارم ترجمـه کتـاب مـورد    -2. چکی به مبلغ سی دالر ضمیمه است-1: پیرو مذاکرات تلفنی،دوست عزیزم
انتظار داشتم فرصت داشته و غلط هاي انشایی آن را برطـرف کـنم ولـی صـالح     . قبول افتد و در چاپ آن اقدام شود

انتظارم . به هویت مترجم ببردلطفاً نگذارید کسی از خط آن پی . دیدم به جاي آن دست به ترجمه کتاب دیگري زنم
خطی و غلط هاي زیاد که بیشتر در اثر عجلـه  از بد. به دست افسران جوان برسداین است که اقالً پانصد نسخه از آن

اگر سـعادت یـاري کـرد شـرفیاب     . امیدوارم توفیق بیشتر در تعیین رهبري بهتري بیابید-3. است معذرت می خواهم
5فعـالً سـاعت   -5. ع کانادا اگر خبر قطعی داشتم بی شک به دیدن شما خواهم آمـد راجع به موضو-4. خواهم شد

در -6. صبح است و تازه مقدمه چرندي بر کتاب نوشتم اگر قسمتی از آن یا همه آن را صالح ندیدید حـذف کنیـد  
ه سـطر را  مشخص شده اضافه شده و در کتاب نیست اگر خواستید آن سـ * کتاب جمله اي که با عالمت 62صفحه 

قربانت مهدي. سالم خانم را می رسانم.  فعالً عرض دیگري ندارم. بزنید

864

4/چمران، مصطفی: از

یزدي، ابراهیم: به

1964سپتامبر 28:تاریخ
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گزارش درباره مهدي حائري

ند ساعتی دو بار اول چ. با او سه بار مالقات ـ دو بار تلفنی و چند بار نامه اي تماس حاصل شد مهدي حائري ـ 
فقط اشکال او راجع به خانم اوسـت کـه فعـالً آبسـتن نیـز      . آماده استبا او صحبت شد ـ او از نظر شخصی حاضر و 

ماه ممکن است به خارج برود و ماموریتی انجام دهد و بگردد فقط باید بتواند هفته 6ولی می گفت که براي . هست
خلبانی . یق نیست ولی اهل مطالعه است و می تواند خیلی کار کنداو زیاد عم. اي یک بار نامه اي براي زنش بفرستد

درباره موضوع انقالب خیلی فکر کرده است  و صاحب ایده ها و نظـرات نـویی   . می آموزد و تعلیماتی نیز می گیرد
از نظر فکر و ایدئولوژي عمیق نیسـت ولـی روي احساسـات و دوسـتی و محبـت      . اهل عمل و ابتکار می باشد. است

او داراي درجه مهندسی در برق است و در یک کمپانی در کلیولند ـ اهایو کـار مـی    . ضر است هر کاري را بکندحا
که فعالً در کاناداست و به آمریکا راهش نمی دهند رابطه دارد و چند سوسیالیست هاي اوهایواو با رئیس . کند

رابطه داشت ـ عده اي از سوسیالیست ها به کوبا  کوبا با به وسیله او. بار او را دیده و حتی با هم تماس نامه اي دارند
دوست حائري برگشت . خواست به ما کمک کنندکاستروبه وسیله او از . رفتند که دوست حائري یکی از آنها بود

حائري فکر مـی  . و حائري شخصاً به کانادا رفت و او را دید ولی جواب کاسترو به طور قطعی هنوز داده نشده است
و غیره به ما کمک کنند چین ـ آلمان شرقی ـ چکسلواکی ـ آنگوال ـ مصر    کرد که کشورهاي دیگري نظیر 

ـ رمز ضمیمه روي کاغذ زرد را تهیـه  ات را می خواست از رئیس سوسیالیست ها اخذ کندو تمام این کارها و اطالع
او را تشویق کـردم کـار خـود را ادامـه دهـد و      . کردیم که اگر یکی از این کشورها به نتیجه رسید به من اطالع دهد

آرزو داشت بدون آنکـه  سعی کند بفهمد چه کسانی در کجاي دنیا حاضرند به ما کمک کنند ـ حائري خیلی امید و 
برنامه اي عملی داشته باشد ـ فقط به انتظار دوست سوسیالیست خود و کمک احتمالی دیگران در مکاتبه و تلفنی نیز  

ـ او را می خواست ترجمه کندانقالب دره نیلکتابی به نام . او را تشویق می کردم که هر چه زودتر جواب بگیرد
دادم که همه جا منتشر کنیم، و سعی نماییم به افسران ایران نیز برسانیم کتـاب هـاي   را تشویق به ترجمه کردم و قول 

ــ مـی گفـت قلـم مـن بـه       دیگري نیز داشت و حاضر شد که تا آنجا که می تواند ترجمه کرده کمک فکري نمایـد 
سـوم در  در مالقـات هـاي دوم و  . فارسی خوب نیست گفتم اشکالی ندارد ترجمه کند ما آن را تصـحیح مـی کنـیم   

، تقریباً از خارج دلسرد بـود و از رفیـق سوسیالیسـت چشـمش آب نمـی خـورد و از مـن راه نمـی         گري ـ شیکاگو 
م کند چون اگر برنامه اي براي این کار ریختـه شـود بـه    وخواست ـ به او گفتم باید قبالً تکلیف زن و بچه اش را معل 
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فعالیت است او بسیار ناراحت براي زن و بچه اش بود و از من زودي تمام نمی شود ـ تازه بعد از تعلیمات اول کار و  
کامالً مشخصاً می گفت اگر کشورهایی نظیر مصر،می. چاره می خواست ـ گفتم صالح کار خویش خسروان دانند 

زیرا زن من که آمریکایی است می تواند در آنجـا کـار کنـد و زنـدگی     . را بپذیرد خیلی خوب خواهد بودگفت، ما
به هر حال می گفت می تواند . ولی مثالً چین عملی نیست. و من دیگر غصه اي نخواهم داشتا اداره نمایدخویش ر

ماه فایده اي ندارد ـ اگر برنامه اي گذاشته شود شـاید بـراي همیشـه مـا را      6ماه به طور مسلم بیاید ولی گفتم 6براي 
ـ گفته شد فکر می بتواند هفته اي یک بار نامه بنویسدمی گفت اگر . بنابراین باید فکر اساسی تري کرد. جذب کند

با مـن تمـاس   به هر حال قرار شد که او بیشتر فکر کند و اگر راه حلی یافت . کنم این کار را همیشه بتوان عملی کرد
طور همان. موریت یافت که جزوه اي ساده درباره مخابرات و فرستنده و گیرنده ها تنظیم کنددر حال حاضر مأ. بگیرد

که خودش می گفت در مصر می تواند زنش را بیـاورد چـون متمـدن هسـتند و مـی توانـد بـراي زنـش در سـفارت          
. آمریکا کار پیدا کند ـ این امر بستگی به نظر تشکیالت و مربوط به پیدا کردن کار براي یک آمریکایی است

865

5/حائري، مهدي: از

دکتر مصطفیچمران،: به

1964نوامبر 25: تاریخ

کمیته اوهـایو دوست عزیز و همرزم گرامی جناب آقاي دکتر چمران چند روز پیش نامه از سرکار خطاب بـه  
عزیزم نمی دانم از کجا برایـت شـروع کـنم ولـی شـاید شـما هـم حـس کـرده باشـید ایـن            . در آن کمیته قرائت شد

بنده مـی روم  . ن دارد از هم می پاشدتشکیالت که با این همه عرق و زحمت به وجود آمد در اثر خودخواهی چند ت
جوانان زیادي با قلبی پرشور ولی با عدم اطمینان بـه ایـن   . نمی دانم چه می گذرد. در جلسه و مثل مجسمه می نشینم

بعضی به قدري عصبانی هستند که وقتی حرف جبهه ملی را می زنی می گوینـد کـدام جبهـه ملـی     . وضع  می نگرند
دو سال ما از اشتباه آوردن کودکی که در ضمن پـاك بـود فریـاد    . استبقائی که مالاست یا آننخشبآنکه مال 

ایشان پسر عمه من است و آن قـدر  (را هم به لیست رهبران ملی اضافه کرده اند سعید احمدي می زدیم این دفعه 
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و ملیت عقیده اي پست است که شرح آن یک مثنوي می شود ـ لیاقت هیچ ندارد، دبیرستان را تمام نکرده، به حزب 
به او گفته بود می خواهیم تو را رئیس کل حزب کنیم عضو حزب شـد آن  آقاي صدرندارد و فقط به علت اینکه 

. تعجب کردم که گفتند سرکار اسم او را پیشنهاد کرده اید بدون اینکه او را بشناسید) هم چهار روز قبل از انتخابات
من صالحیت این . ن ملت کرد و باید کاري کرد که اطمینان مردم سلب نشوددکتر عزیزم به خدا باید فکر به حال ای

قدري خود را به شما نزدیک و هـم عقیـده   القاتی که افتخار آن نصیبم شد برا ندارم که به شما اندرز بدهم ولی در م
صی این اسـامی را  دم که نمی خواهم به هیچ وجه فکر این را بکنم که سرکار نظر بدي داشته اید و یقین دارم شخید

در نامـه سـرکار ذکـر شـده کـه از یـک       . کار بریده ببه سرکار داده و خواهش کرده است آبروي خود را در این بار
مدي بشود که به کاغـذبازي و عـدم   ده عرض می کنم چرا باید چنین پیشابن. شخص اگر بد است باید استیضاح کرد

investدر ایـن کـار   ينمی کند کی رئیس باشد زیـرا مـن بـه قـدر    از نظر بنده هیچ فرقی. اطمینان و غیره منجر شود

چند روز پیش بنده را با یک نفـر از اعضـاي حـزب    . کرده ام که هیچ چیز را متزلزل نمی کند ولی دیگران چه کنند
داد که کمپانی چقدر مضطربعلت را به ما نگفتند ولی طرز اجراي آن نشان می . سوسیالیست از کار برکنار کردند

احتمال دارد بنده نتوانم کاري پیدا کنم و اگر پیدا کردم شـاید چنـد   . خصوص که پروژه هاي دولتی هم داشتندبود ب
اگر چنین شد خیال دارم به کشور مصـر بـروم و انتظـار دارم    . روز بیشتر طول نکشد که مجبور شوم آن را ترك کنم

اندنی شدم هر وقت سرکار رفتنی شدید لطفاً یک ماه قبـل  اگر م. که با سرکار راجع به آن جریان تماسی داشته باشم
در ضمن در صددم در ضمن این مدت به نحوي بلکـه در  . به بنده هم اطالع دهید که مصمئناً در همراهی خواهم بود

ه متاسـفان . ثبت نام کنم که چنانچه اگر هیچ خبري نشد اقالً بتوانم اندوخته اي علمی بیافزایمM.Sیک دانشگاه براي 
ساعت براي معاش و شهریه کـار کـنم آن طـور کـه بایـد وقـت       10تا 8يکه در دوره کالج به علت اینکه باید روز

Provisionalکافی براي مطالعه نداشتم که بتوانم نمرات عالی احراز کـنم و اگـر کـالجی مـرا قبـول کنـد بـه شـرط         

مایی یا کمکی کنید منتی بر مـن گـذارده ایـد کـه بـی      اگر سرکار فکر می کنید بتوانید در این باره راهن. خواهد بود
را فراموش نکنید که خللی در عقیده من راجع به رفتن دسـت نـداده   مسألهلطفاً این . نهایت موجب امتنان خواهد بود

اگـر فرصـتی پـیش آمـد     . بلکه هر روز مصمم تر شده ام و هدف دیگري که ارزش زندگی کردن داشته باشد ندارم
ارادتمند ـ مهدي حائري . حضور خانم سالم می رسانم. شد به زیارت نامه سرکار نائل شومخوشوقت خواهم

866
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6/حائري، مهدي: از

یزدي، ابراهیم: به

ت/ب:تاریخ

نامه سرکار به دستم رسید خیلی خوشحال شدم که پس از چند ماه نامـه اي از شـما دریافـت    دوست بسیار عزیزم
شما و خانم گرامی و نوزاد خوب و به سالمت باشـید و نـاراحتی هـاي روزگـار شـما را      امیدوارم که حال . می کردم

در نامه خود به جبهه ملـی و خرابکـاري   . تعال شما را یاري و کمک نمایدناراحت نکند و در این راه بزرگ خداي م
اراحتم ـ مشـکالت   بسـیار نـ  اشـاره فرمـوده ایـد ـ شخصـاً     کمیته اوهـایو و نامه من به سعید احمديهاي افراد و 

موجود را می پذیرم ـ انتقادات شما وارد است ـ ولی به طور خالصه آنچه را برادرانه می خواهم به شـما بگـویم ایـن      
بماند و با هر فداکاري هست بتواند کم و بیش اظهـار وجـود نمایـد ـ نـه      جبهه ملیاست که به عقیده ما بهتر است 

لکه براي گرم نگاهداشتن محیط و ادامه مبارزات سیاسی در وضـع خفقـان   براي کارهاي عمیقی که مورد نظر است ب
آور موجود ـ البته دالیل دیگري شاید بعداً به عرض آن جناب برسد ـ بنابراین نباید از جبهـه ملـی انتظـارات زیـادي       

ارهـاي  داشت چون عمل عمیقی از آن به هیچ وجه ساخته نیست ـ و همان طور که می دانید بهتـر اسـت کـم کـم ک     
جبهه را به عهده دیگران گذاشت ـ دیگران که از این نوع کارها خوششان می آید و این نوع مبارزات دل خوششـان   

در عوض باید کمی به آنها کمک کرد تا فکر نکنند تنها مانده اند و این سبب نشود که بـه کلـی صـحنه را    : می کند
ن خواهیم بود ـ در ضمن اینکه ما کم و بیش به آنها کمک  خالی کنند زیرا در این صورت ما بیشتر مورد حمله دشم

ـ بر حسب این ایده می کنیم تا جبهه نخوابد باید به فکر کارهاي اساسی تري بود و انرژي واقعی را آنجا صرف کرد
ور بود که ما سعی داشتیم کارهاي معمولی جبهه را به دست دیگران بسپاریم و تا حد ممکن راهنماییشـان کنـیم و بـا   

کنید در کنگره گذشته خیلی سعی کردیم تا افراد مناسبی پیدا کنیم تا کار کنند ولی میسر نشد ـ اشکاالتی را که شما 
بیان کرده اید می پذیرم ولی چه می توان کرد؟ براي من شخصاً میسر نبود که مسئولیتی بپذیرم و بـه کسـانی نیـز بـه     

جبهه . انده همان هایی که آنجا بودند و تنها راه چاره بود انتخاب شدنددالیلی نمی خواستیم مسئولیت بدهیم لذا باقیم
این لطف را دارد که افراد را آزمایش می کند و شما می توانید مبارزان واقعی را براي کارهاي اساسی تري انتخـاب  

نشـان  نقـش جبهـه را خاطر  امیـدوار کـرد ـ    کنید ـ ضمناً  باید کسانی را که از جبهه ناراحتند و انتظارات زیادي دارند 
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ساخت در ضمن به آنها فهماند که جبهه قادر به کارهاي اساسی نیست و براي آن کارهـا بایـد تشـکیالت و سـازمان     
عمیق تر و اصولی تري به وجود آورد ـ بنابراین متوجه نظر اینجانب شده اید که جبهه فقط مقدمه کوچکی اسـت از   

به مبـارزات  اوالًآنچه ما در حال حاضر از جبهه می خواهیم این است که یک مبارزات خیلی وسیع تر و عمیق تر و
در ثالثـاً  وقتی مقاله اي یا اعالمیه اي مربوط به طرز فکرمان خواستیم چاپ کنیم ثانیاً سیاسی کم و بیش ادامه دهد 

شما انتقـاد فرمـوده   کهاحمديو در مورد آقاي . مورد کارهاي عمیق تري همکاري کند و یا الاقل مخالفتی ننماید
چاره دیگري نبود ـ و در یـک نقطـه    اید و دوست دیگر ما هم در کنگره متذکر همین انتقاد شد باید بگویم که واقعاً

از آن دوست گرامی فقـط انتظـار دارم کـه در    . نفر خوب و مناسب که مسئولیت بپذیرند پیدا کنیم5دیگر نتوانستیم 
موضوع کار شما خیلـی   . ژي و وقت و فکر خود را متوجه کارهاي اساسی تري کننداین باره ناراحت نباشند بلکه انر

و پیش بینی شما نیز ممکن است صحیح باشد یعنی دیگر به شما کاري ندهند و خالصـه ایجـاد زحمـت    . عجیب بود
آبـادان  شـما بـه   کنند شما به مطلب واردید و الزم نیست چیزي اضافه کنم ـ اما راجع به آینده به نظر ما بهتر اسـت   

هـم آنجاسـت و   سـید  بروید و آنجا کار کنید و خانم و کودك را نیز ببرید ـ شما مهندسید و آنجا احتیـاج دارنـد ـ     
راجع به رفتن به کشور دیگر زیاد ناراحـت نباشـید و بهتـر اسـت     . خصوص براي ایده هاي ملی شماخیلی مزایا دارد ب

تن به آبادان نمودید لطفاً هر چه زودتر به سید بنویسید تا کاري براي شـما  اگر تصمیم به رف. فعالً آن را صرفنظر کنید
راجع به رفتن شما به دانشگاه و اندوختن علم . پیدا کند و در ضمن کارهاي دیگر نیز به دلخواه شما انجام خواهد شد

داریـد قـول داده بودیـد دربـاره     طور که به یادرا بهتر است تقدم بدارید ـ همان موافقم ولی به نظر ما برنامه هاي دیگر
وسایل ارتباطی مطالعه کنید و جزوه اي تهیه نمایید ـ نمی دانم کاري کرده اید یا نه؟ به هر حال خیلی مناسب اسـت   

. اگر در این راه تجربه علمی و عملی بیاموزید و تا آنجا که می توانید وسایل کوچک و ضروري آن را تهیه فرماییـد 
ر بودم و نامه شما دیر به دستم رسید ولی امیدوارم اگر تا تابستان آینـده شـما در اوهـایو باشـید     من متاسفم که در سف

دوباره به زیارت شما توفیق حاصل کنم و از نزدیک بیشتر راز دل بگوییم و امیدوارم که تا آن موقـع اکثـر مقـدمات    
و خانواده ارجمنـدتان را از صـمیم قلـب از    سعادت و سالمت شما. انجام شده باشد از قول من به خانم سالم برسانید

به امید دیدار ـ دوست صمیمی شما . خداي بزرگ آرزومندم

867
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1/حائري یزدي، دکتر مهدي: از

یزدي، ابراهیم: به

1344اردیبهشت27-16/5/1965:تاریخ

. کاظمیهصبح در صحن حرم 30/9ساعت گزارش مالقات و مذاکرات با حاج شیخ مهدي حائري یزدي 

قتـی  امـا و . وارد بغداد مـی شـد  15/5شب 30/9ساعت . توسط محمد علی ـ حائري جمالبه موجب خبر تلفنی 
به محل فرودگاه ـ کـه   ) امروز(لذا فردا صبح . خیر است بنابراین انتظار بی فایده بودساعت تأ4گفتند . مراجعه کردم

سید محمـد او را در صحن به اتفاق آقاي 30/9در ساعت .بود رفتم» مکتبه جوادین«در صحن و یا در کتابخانه 
که به اتفاق او براي . در اروپا معرفی می کرده است مالقات کردمبروجرديـ که زمانی خود را نماینده موسوي

که جهـت پـذیرایی از زوار خـاص وقـف کـرده      مهربانیآنها در منزل شخص به نام . ترتیب منزل و اطاق می رفتند
بعد از ترتیب منزل صحبت هاي ما سه نفري آغاز شد ـ محور و مجموعه صحبت ها بر سر چند  . کردنداست مسکن 

تنظیم و ترتیب این ایـدئولوژي کـه بـه صـورت یـک مکتـب       -2مبارزه بر اساس ایدئولوژي اسالمی، -1. بودمسأله
institution4. ان سیاسـی بـر اسـاس آن   سـیس و تشـکیل سـازم   تأ-3. یاي جدید و برون قـرار گیـرد  مورد قبول دن-

ضـرورت شـرکت علمـا در    -6. نظر او نسـبت بـه نهضـت آزادي   -5. اشکاالت کار مبارزات سیاسی در حال حاضر
-9. او و همکـاري بـا مـا   برنامه هاي بعدي خـود -8تحریک و تنبه خوئی، برايکمک از او -7. مبارزات اجتماعی

.اجازه از او براي چاپ و تکثیر نوشتجاتش

سوال راجع به وضع او و اطـالع او از وضـع   -1: و گفتگو  با دکتر مهدي حائري یزدي در بغدادرش مالقاتگزا
مذاکره با او جهت -4.  و علل برگشت او از دستگاهموسیاطالعات از او راجع به -3. کی به ایران می رود-2من 

خـوئی پشـتیبانی   . ل او ـ بـا یـک ماشـین سـوار ي     ترتیب مالقات عارف با خوئی در بغداد یا در هر کجا خارج از منز
توضیح وضع داخل و خارج ـ ضرورت وسعت مبارزه ـ رقابت و مسـابقه   :مذاکرات با خوئی-5. دولت عراق را دارد

در دست گرفتن پرچم مبارزه در :از او چه می خواهیم-6. عدم تحرك ما پیروزي آنهاست. میان ما و کمونیست ها
از طریق سخنرانی ها ـ اعالمیه ها ـ میتینگ هاي عمومی ـ مصاحبه هاي مطبوعاتی ـ دعـوت مـردم بـه        . خارج از ایران
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سازمان ـ نهضت پشت سر آنهاست با تمام قوا نهضت  . سیاسی-مالی : امکانات-7. مبارزه ـ عدم تقیه و گوشه نشینی 
و کسـان  ـرضوي ـ صادقی تیب کار بـا  تر-9همکاري ـ میان نهضت و علماء  -8.  در اروپا ـ آمریکا قدرت دارد 

مشورت بـا او در مـورد برنامـه هـاي     -10. به همه آنها جهت کار)دکتر یزدي(معرفی تربیت . شناسددیگري که می 
شـرح وضـع آمریکـا احتیـاج بـه      ): آیت اهللا زنجانی(فرهنگیارسال نامه براي -11علنی در سطح سیاسی در عراق 

کوشش ما . اما شایگان آلت دست فاطمی شده است. استنخشب و فاطمیتقصیر متوجه . داردشایگاننصیحت 
بی خبري خیلی -12. فشار می آورد. ار بد استوضع او بسی. مل او را محکوم می کندافکار عمومی ع. اثري نداشت

. ي براي خبر به مـا نداریـد  شما هم وسیله ا. وسیله براي خبر به شما نداریم! بد چیزي است خصوصاً در وضع موجود
احتیاج به معرفی نامه رسمی از طرف میالنی بـه خـوئی بـراي تربیـت،     -13. نیستیملطفاً ترتیبی داده شود ـ ما ساکت  

را هم نصیحت کند وگرنـه او را  شپسر-13. احتیاج به معرفی نامه رسمی از طرف میالنی براي صادق داریم. داریم
مـی خـواهیم بـراي خـانواده     -14... و و قـدرش را ندانسـت   ام اعتماد و اطمینان مـا بـه   که تما! دعا کند که اهل شود

قرار بوده اسـت بعضـی از   -15. نیز مطرح کنیدقزوینیو یا رحیمزندانیان پول بفرستیم اما وسیله مطمئن نداریم با 
سـالم و امیـدوارم کـه    دکتر حائري ـ  ـ  ارسال نامه اي براي 16.  دوستان براي تحصیل به خارجه بیایند چرا نیامده اند

.سالم مرا به جالل برسان. مرا در جریان بگذار . دکتر جالل درس هایش براي تو مفید باشد

868

2/حائرى یزدى، دکتر مهدى: از

یزدى، ابراهیم: به

13/10/1965ـ 21/7/1344: تاریخ

خیلى خوشوقتم که گاهى توسط آقاى .انشاءاهللا کسالتى نداریددوست عزیز جناب آقاى دکتر یزدىبنام خدا    
امیدوارم که در انجام اوامر الهى و ترویج دیانت مقدسه اسالم توفیق حاصل . یدیفرماابوى محترمتان مخلص را یاد مى

مـور  مجـالى بـراى حتـى ا   اًحال مخلص بحمداهللا بد نیست شب و روزم مشغول کارهاى علمى است و حقیقتـ . یدینما
در سال گذشته هنگامى که در خارج بودم بیشتر فراغت بال بود و به همین جهـت بـه   . عادى زندگى خودم هم ندارم
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پرداختم اما در ایـن اشـتغاالت   مقایسه آنها با اسالم مىاًهاى مختلف و مخصوصمسائل تازه و حتى به مقایسه تئوري
رفتـه از  هـم کنـد و روي همان رویه قدیمى تجـاوز مـى  ندرت از ه علمى هم در حدود مسائل مخصوصى است که ب

توانسـتم بـه اسـالم    تـر مـى  بودم بهتر و بیشـتر و عمیـق  کنم اگر آنجا مىبازگشت خود زیاد خرسند نیستم و فکر مى
خدمت فرهنگى و متدولوژیک بنمایم و هنوز عقیده مخلص این است که تا اسـالم بصـورت یـک تئوریـک مترقـى      

در (رود به سازمان فکرى و ادارى اسـالم وارد اسـت   تا اشکاالت اجتماعى و فلسفى روز که تصور مىبیرون نیاید و 
توان ایـن مکتـب عـالى را در    حل نشود و از تز اسالم یک دفاع عمیق علمى نشود نمى) وارد نیستاًحالى که حقیقت

هاى فلسـفى داراى  و هیچ یک از مکتبجریان عملى گذاشت و با اینکه تنها این عمل براى دین اسالم فراهم است
متأسفانه هنوز در اسالم این عمل ضرورى . داراى نواقصى هستند که باالخره قابل رفع نیستهاین مزیت نیستند و هم

در زمـان قـدیم   . ریزى اساسى نشـده اسـت  انجام نشده است و فکر علماى اسالم چه شیعه و چه سنى متوجه این پایه
م با متدهاى فلسفى و علمى یونان مواجه گردید علما و فالسفه اسالم آمدند و اشکاالت قضیه را هنگامى که متد اسال

یونـانى را نداشـت و از خـود    يهـا برطرف کردند و اسالم را بصورت یک تز مترقى علمى که حتى نواقص مکتـب 
یات اسالمى را تفسیرهاى فلسفى و تر بود بیرون آوردند و آیات قرآن و رواهاى فلسفى یونان بسیار جلو افتادهروش

اند اما در این زمان که این احتیاج از همه اوقات بیشتر محسوس است علماى اسالم هنوز قد علم نکرده. علمى کردند
کـنم علمـاى سـابق بسـیار     ى بیرون نیامـده و حتـى بنـده فکـر مـى     یو هنوز فکرشان از دهلیزهاى تاریک قرون وسطا

را بـا  خواجـه نصـیرالدین طوسـى   و یـا  عالمه حلّىاگر شما مثالً. اندحاضر بودهفکرتر از علماى عصرروشن
علماى قم و نجف مقایسه کنید آنها به مراتب بیشتر از این آقایان هم به علوم و فلسفه روز خودشـان واقـف بودنـد و    

از خداونـد توفیـق همـه    . نـد اهاى بشرى و نیروى انسانى وارد بـوده هم بیشتر به اجتماعیات و مسائل حساس سازمان
مهدى حائرىاهللا و برکاتهته والسالم علیکم و رحم. نمایممسلمین را مسئلت مى

869

3/حائري یزدي، دکتر مهدي: از

یزدي، ابراهیم: به

1970اکتبر 7:تاریخ
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هو       دوست محترم جناب آقاي دکتر یزدي دام اقباله پس از سـالم و احـوال پرسـی و اهـراز تشـریفات مقابلـه       
متاسـفم کـه قـدري در تقـدیم     . آنچه هست مزید توفیقات عالی را در راه اعتالي کلمه اسالم از قادر یکتا خواسـتارم 

ر این سال در این دانشـگاه بـه عهـده گرفتـه ام     که د. جواب تاخیر حاصل شد و آن بر اثر کثرت مشاغل علمی است
در چندین رشته دیگر فلسفه مشغول مطالعه و تحقیقات می باشم و بایـد از  Islamic institionزیرا به غیر از تدریس 

در موضوعی که مرقوم داشته بودید قبالً جناب آقاي امینی هم نوشـته بودنـد و آنچـه    . عهده آن در زمان معین برآیم
امر بود براي ایشان نوشتم البته به وسیله ایشان مستحضر خواهید شد و مطلب دیگري زاید بـر آن نـدارم کـه    حقیقت 

و اما اینکه ذیالً مرقوم داشته اید که جوانان عصبانی هستند تنها چیزي که از جنابعالی استدعا دارم ایـن  . تقدیم نمایم
د که خشم الهی شامل حال این ضعیف نگردد وگرنه از قهر است که در مظان استجابت دعا از خداوند متعال بخواهی

و دیگـر  . خط خالق غالب آیدو لطف کسان مخلص را باکی نیست تنها بیم از آن است که احیاناً رضایت مخلوق بر
ا آنکه بنده هیچ انتظار از حضرتعالی و سایر دوستان دور و یا نزدیک ندارم که بار دفاع از حقیر را بر دوش کشند زیر

در هر حال موفقیـت عـالی را از خداونـد    . بهتر آن است هر کس آنچه که هست شناخته گردد نه آنچه که می نماید
مهدي حائري یزدي-والسالم علی من اتبع الهدي. خواستارم

870

4/حائري یزدي، دکتر مهدي: زا

یزدي، ابراهیم: به

ت /ب:تاریخ

ت عزیز و برادر اسالمی جناب آقاي دکتر یزدي دام توفیقـه و مجـده مرقـوم    بسم اهللا تعالی شانه العزیز         دوس
شریف که هنوز باز نکرده بوي آشنا را می داد زیارت گردید شـکر خـدا را کـه مـرغ حـق در دل شـما رادمـردان و        

یست و باید چون مطالبی که مرقوم فرموده بودید نسبتاً زیاد است لذا فرصت تعارف ن. آزادفکران آشیانه افکنده است
به عنوان یک سال دانشگاه هاروارداما در مورد وضع خودم باید عرض کنم که بنده به دعوت . جواب عرض کنم

تحصیلی آمده ام و مدت آن قریب به تمام است و باید براي اداره امور اهـل و عیـال بـه زودي بـازگردم و چـون در      
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ام مراجعت به عتبات مشـرف گـردم ولـی پـیش از عتبـات      هنگام آمدن موفق به زیارت عتابات نشدم قصد دارم هنگ
قصد کرده ام که چند روزي براي تماشا در لندن باشم و اگر تا آن هنگام جنابعالی در اروپا باشـید ممکـن اسـت بـه     

برپا خواهد شد که از طرف دانشـگاه هـاروارد از   seminar on Iranدر اینجا یک زیارت جنابعالی هم موفق بشوم ـ 
. عوت شده که راجع به اسالم در ایران رساله اي تهیه کنم و این کار که برگزار شد عازم حرکت خـواهم شـد  بنده د

با حقیر ارتباط دارند و نامه اول ایشان دعوتی بود که در شب اسالم بنده به آنجا بـروم و  مهندس هاشمیاما آقاي 
ر سمینار اینجا باید باشم لذا طـوري ترتیـب دهیـد    دعوت ایشان را قبول کرده و نوشتم چون بنده در اواسط آوریل د

که بتوانم شرکت نمایم ولی بعد دیگر از ایشان خبري نشد تا اینکه چند روز پـیش فقـط یـک کـارت تبریـک عیـد       
نوروز مرحمت فرموده بودند مثل اینکه آن شب اسالم با وضع بنده در اینجا جور نبوده است ـ اما راجـع بـه روحـانی     

و آمریکا مرقوم داشته بودید من بیشتر از حضرتعالی نگران این امر هستم زیرا شما فقط از نظـر مـذهبی   نماهاي اروپا 
اي کـاش  . ضع و رویـه مـا تمـاس مسـتقیم دارد    جهت و هم از جهت اینکه باالخره مونگران هستید و بنده هم از آن

این کار ترتیب می دادند چون فعالً اول بعضی از آقایان علما این مطالب را درك می فرمودند و یک سازمانی براي
کار است و بعد بدتر از این خواهد شد یعنی اگر راه این کار بر روي هر روحانی نما باز شود افـراد بـدتري خواهنـد    

و اما راجع به انجمن هاي اسالمی مرقوم . آمد و دعوي روحانیت خواهند کرد و هیچ مقامی هم نیست که چرا بگوید
بنده باید عرض کنم که خالء احزاب ملی و سیاسی، در ایران همین نداشتن ایده است زیرا ملیت یک فرموده بودید 

احساسات و عواطف مطبوع بیش نیست و جوان هاي ما را از لحاظ ایدئولوژي قانع نخواهد کـرد و پیوسـته آنهـا در    
می این اسـت کـه اسـالم را بـه     معرض آتش سوزي کمونیسم قرار دارند لذا وظیفه بزرگ و اساسی انجمن هاي اسال

این آشتی که این آقایان . عنوان یک ایده سیاسی تشریح کرده و افکار ملی را به این ایدئولوژي جهانی جلب نمایند
موقتاً با اسالم کرده اند آن هم به خاطر مبارزه مراجع تقلید با دستگاه به نظر مخلص یک آشتی کامالً موقتی اسـت و  

بزرگ تر و رهبران قوم این آتش را چندان موجه و اصیل نمی دانند و بنده معتقد هستم تا آنکـه  حتی بعضی از افراد 
اسالم به صورت یک ایدئولوژي سیاسی توجیه و تفسیر نشود یعنی تا آنکه اسالم به همان حقیقتی که هست و بـوده  

سیحی در اروپا و آمریکا به صورت به طور کامل و صحیح فهمیده نشود انجمن هاي اسالمی ما هم مانند کلیساهاي م
یک تشریفات خالی از هر گونه حقیقت و عمل بیرون می آید و دیگر نمی تواند مسجد مانند مسجد مدینـه و کوفـه   

بـه هـیچ وجـه بـا     Secularityاین فکر اروپایی تفکیک سیاست از دین . تحوالت سیاسی و اجتماعی قرار گیردأمبد
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د که تشبه به کافر حرام است معنی تشبه یعنی تشبیه در مرام و مسـلک هـاي دینـی و    اگر شنیده ای. اسالم جور نیست
اسالم یک مرحله تاریخی نبوده این است که وقت آن به سر رسیده باشد .  یکی از موارد تشبه استSecularityاین 

امـا در  . اسالمی انجام بدهندمنتها این تفسیر سیاسی و اجتماعی را باید عده اي از روشنفکران و دانشمندان جهان بین
بنده به هیچ وجه ایشان را نمی شناسم فقط پدر ایشان را در کربال دیده بودم که مدعی آیت اللهـی  خراسانیمورد 

در سـال  . بود ولی به نظر مخلص چندان اهمیت آن را نداشت و اما خود ایشان را تردید دارم که دیده باشـم یـا خیـر   
ران بودند و به من تلفن کردند و گفتند که می خواهند به آمریکا بروند و روحانی آمریکا گذشته مثل اینکه ایشان ته

از طرف من مانعی نیست زیرا من اگر هم به آمریکا بروم به عنوان نمایندگی مذهبی نیسـت  مبشوند من به ایشان گفت
در سـفر اول کـه بنـده    . ن نخـواهم بـود  لذا من همکار ایشان و مزاحم ایشا. بلکه دعوت نامه دارم از دانشگاه هاروارد

بودم ایشان به من فرمودند که در لندن توقف کنم و از وضع ایشان تحقیـق  حضرت آیت اهللا بروجردينماینده 
شنیده بودم که این آقاي خراسانی ارتباط دکتر جالل عبدهکرده براي آیت اهللا بنویسم بنده چون تصادفاً از آقاي 

ه به آمریکا بروم و رحوم آیت اهللا گفتم که من مایل به این کار نیستم اجازه بدهید که یک سربا مقامات دارد لذا به م
تا آنجا که بنده مـی شناسـم مـرد خـوبی اسـت ولـی محرمانـه        صادقیاما آن آقاي . به این امور نکنمخودم را آشنا

راجع نجف باید عرض کنم آقایانی عرض می کنم که تصور نمی کنم به درد آنجاها بخورد ـ و اما راجع به علما و م 
بقیه دیگر که نوشته بودید به هیچ وجه آقاي حکیم،خوئی، آقاي شاهروديکه مرجع شیعه بدین قرارند آقاي 

قدري مطالب شما را برسـند و  خوئیصالحیت این مقام را ندارند و اما از این سه نفر آقایان فقط ممکن است آقاي 
متوجه این امور نیستند و فکر نمی کنم که اصوالً جنابعالی در فکر مالقات آنها باشید و آن دو نفر آقایان به هیچ وجه 

کـه دوسـت بسـیار قـدیمی بنـده اسـت       آقاي خلخالیبنده نامه اي جوفاً به جنـاب  آیت اهللا خوئیاما در مورد 
هستند و نماینده مالی مرحوم آیت اهللا بروجردي بوده اند و خودشان آقاي خوئیتقدیم می دارم ایشان از دوستان 

ایشان حتماً جنابعالی را با . هم می باشندآقاي خمینیهم بازرگان هستند و هم از علما و ضمناً از دوستان صمیمی 
و از خـدا مـی   . نامه مخلص به آقاي خوئی معرفی کامل خواهند نمود سالم بنده را خدمت همه آقایان ابالغ فرماییـد 

خواهم که در هنگام مراجعت خدمت جنابعالی برسم و آدرس شما را نگه می دارم که از لندن با شما مکاتبـه نمـایم   
راستی فراموش کردم عرض کنم که بنده در طی اقامتم در اینجا چندین رساله تحقیقی نوشـته ام کـه   . انشاءاهللا تعالی

پرفسـور  دیگـري راجـع بـه انتقـاد از کتـاب      Islam and State in Iranه قصد دارم آنها را چاپ نمایم یکی راجع ب
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اخالق اسالمی و اصـول  راجع به مقایسـه  سوم است که در موضوع اسالم در تاریخ مدرن نوشته است اسمیت
بوده اند که Papersاینها اکثر . چگونه می توان خدا را شناختدر موضوع چهارماست و اخالق مسیحی

حقیقی گرفته و مورد نظر اساتید خود واقع گردیده است مگر رابطه اسـالم و سیاسـت کـه رسـاله اي     در کورس ها ت
مهدي حائري . اهللا هتو السالم علیکم و رحم. است براي سمینار مزبور تهیه کرده ام

معلوم و مشهود است و در بازار نجف از هر کسی که سـوال کنیـد آقـاي حـاج نصـراهللا      آقاي خلخالیآدرس 
خلخالی جنابعالی را راهنمایی خواهند کرد البته به شرط آنکه اسم کوچـک ایشـان را فرامـوش نکنیـد چـون آقـاي       

. خلخالی بسیار است

871

5/حائري یزدي، دکتر مهدي: از

ن هاي شاهنشاهیتکذیب مشارکت در جش-روزنامه ها: به

1350شهریور 24ـ 1971سپتامبر 15:تاریخ

آن روزنامه ضمن اخبار جشن نامی هم از اینجانب در عـداد اعضـاي محتـرم    ... در شماره ... اداره روزنامه محترم 
حصـیلی  الزم می دانم بدین وسیله اعالم دارم که از پایان سال ت. کمیته جشن شاهنشاهی در کانادا به میان آمده است

به پایان رسیده و مدتی است که از آن کشور بیـرون  دانشگاه مک گیل کاناداسمت استادي اینجانب در 71-70
و در هنگامی که در آنجا اشتغال به تدریس داشتم چون عضـویت  . می باشمدانشگاه میشیگانآمده ام و اکنون در 

جشن هم بدین عنوان بـه اینجانـب مـی رسـید امـا ایـن       نامه هايستاد ایرانی دانشگاه مک گیل دعوتکمیته متعلق به ا
جانب در این گونه مسایل و هر گونه مسایل غیر علمی و غیر اسالمی مداخله نداشته و مایل هم به مداخله نمی باشـم  

ها است که عنوان استادي دانشگاه مک گیل را ندارم از این خبر قابل انطباق بـر اینجانـب نمـی    و اکنون چون مدت
با احترامات مهدي حائري یزدي. تقاضا دارم مطالب را در اولین شماره درج نمایید.باشد

872
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6/حائرى یزدى، مهدي: از

حاج شیخ نصراهللا خلخالى: به

ت/ب: تاریخ

M.Haeri, 42 Fraday Ave Cambridge, Mass

بسم اهللا الرحمن الرحیم

آقاى حاج شیخ نصراهللا خلخالى دامت برکاته العالىاالسالم والمسلمین نجف اشرف حضور محترم حضرت حجۀ

قربانت شوم پس از عرض سالم و تقدیم ارادت و مراتب دوستى مرقوم جنابعالى را در چند ي قبل زیارت کردم 
دانـم  و همانطور که عرض کرده بودم قصد دارم هنگام مراجعـت بـراى زیـارت عتبـات مقدسـه شـرفیاب شـوم نمـى        

شـوم اگـر قصـد مسـافرت     خیلى خوشـوقت مـى  . فرمائیددر عتبات خواهید بود یا مسافرت مىجنابعالى ماه خرداد را
د ارزنـده  کنم جناب آقاى دکتر یـزدى یکـى از دوسـتان گرامـى و افـرا     دارید مرقوم بدارید ـ بدین وسیله معرفى مى 

هـا اسـت کـه    حقیـر سـال  . باشـند در میان جوانها و ناشئه جدیده حجتى از حجج الهى مىکشور ما هستند که حقیقتاً
بطورى کـه مرقـوم داشـته   . شناسمایشان را با این صفات برجسته و حرارت دینى و عشق و عالقه به مبارزه مذهبى مى

اهللا خوئى را دارند متمنى است حضرتعالى با ابالغ اند قصد شرف عتبات مقدسه و سپس قصد مالقات حضرت آیت
از جانب حقیـر بـه ایشـان تـذکر     اًاهللا خوئى معرفى فرموده و ضمنبه حضرت آیتله را سالم ارادتمندانه حقیر معظم

اگـر کـارى   . با ایشان مالقات کرده و حداقل دردهاى مسلمانان را بشـنوند ید که در یک وقت خصوصى کامالًیفرما
یم احترامـات از  انشـاءاهللا بـه امیـد دیـدار بـا تقـد      . کنند حداقل دانستن مصائب مسلمانان کـه ضـررى نـدارد   هم نمى

مهدى حائرى یزدى.ماساچوست

873

1/حب خو،احمد: از

ابراهیمیزدي،: به
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ت/ب: تاریخ

امیدوارم که سالم باشید و هم فامیلتان هم خـوش و سـالمت   . دوست عزیز و برادر گرامیم آقاي دکتر طلیعه سالم
در اسم من برایتان ناآشـنا و ناشـناخته نباشـد،   من را هم بخاطر داشته باشید وبیروتامیدوارم همراه خاطرات . باشند

تفا می کنم و امیدوارم کـه  حال حاضر دلیل نمی بینم که علت نامه نفرستادنم را شرح دهم و همین به عذرخواهی اک
زیاد هم تصمیم ندارم فکر کنم و مطالبم را پشت سـر  . خاطر نامه نفرستادن فراموشکار حداقل به حساب نیاوریدمرا ب
را ندیده بگیرد چون خیلی سبک می نماید آنقطار کنم روي این حساب اگر کمی از لحاظ جمله بندي و امالءهم 

می دانم خوب هم می . دلم می خواهد که بدون هیچ محافظه کاري مطالبم را یعنی اصل مطالبم را براي شما بنویسم
یلی وقت ها آدم از خیلی چیزهاي جدي تعجب می دانم که این نامه شما را متعجب خواهد کرد اما این مهم نیست خ

االن که این نامه را می نویسم آسمان گرفته است گرچه صبح خورشید . کند شاید بعضی وقت ها حتی به آنها بخندد
. هم و نامرتب اسـت نشسـته ام  هاي درهم برمی درخشید و من در اطاقم در پشت میز تحریر که روي آن پر از کتاب

در حالی که حمله یک یک گاوباز اسپانیاییخیلی چیز چسبانده نشده جز یک تصویر اسپانیایی روي دیوار اطاق
طور خیلی قشنگ در وسط ورقه سیاهی که در وسـط  صورت او که ب. چه گواراو یک عکس . گاو را دفع می کند

ارگوش بـزرگ یک ورقه قرمز چسبانده شده کمی کج است و چشمانش گویا از گوشه این چهارگوش سیاه به چه
ها زیاد هستند از انقالب سـفید و  در جاکتابی من کتاب. تر قرمز نگاه می کند آخري را دیشب به اطاقم اضافه کردم

بیست و پنج سال پادشاهی و کل کتاب هاي چاپ سازمان برنامه گرفته تا تاریخ انقالب نفت ایـران نوشـته ذبـیح اهللا    
راسـتش را  . بازرگـان و کتـاب هـاي علمـی و جامعـه شناسـی و غیـره       قدیمی ـ کتاب هاي اسالمی مدافعات مهندس  

بخواهید االن خوابیده بودم یاد چند سال پیش افتادم و این نامه را به شما می نویسم طوالنی هم شد مهـم نیسـت مـی    
بی اگر یادتان باشد دو سـال پـیش جلسـه مـذه    . دانم آن را خواهید خواند حاال در یک نوبت نشده باشد در دو نوبت

رفتم ایران بهم شوك وارد شد اصالً فامیل من از اینکه من کمـی مـذهبی شـده بـودم     . داشتم و خیلی چیزهاي دیگر
نمی دانم مثل اینکه با اینکه مـن  . انتظار داشتند که من بیشتر از آنها به دین به نظر بی اهمیتی نگاه کنم. تعجب کردند

طوري که در تمام مدت توي تهران اصالً به فکر نمـاز خوانـدن   د ببودم تأثیر هم روي من گذاشتندر اول خیلی قوي 
نصف بیشتر عیـب مثـل اینکـه از خـودم     . (فتادم در حالی که در بیروت تا آخرین لحظه خیلی جدي و مصمم بودمانی

. شـتند به هر حال رفتم آقایان علما را در تهران ببینم و با آنها در مورد جلسه صحبت کنم اصـالً بهـم محـل نگذا   ) بود
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اصـالً راسـتش را   . شما به آمریکا رفته بودید جلسه یک بار دیگر برپا شد اما من عـوض شـده بـودم   بیروتبرگشتم 
یادم می آید وقتی به کربال رفتـیم بـراي زیـارت بـه     . بخواهید من جز شما و آقاي کرانی بقیه آقایان را قبول نداشتنم

دانم چگونه وضو گرفتم که اشتباه بود آقاي م من نمیمی گرفتد آنجا یک روز داشتم وضو سامرا هم رفتیم در مسج
وقت هـاي  . که دوست و همسفر من بود چنان به من پرخاش کرد که من اصالً خیلی زیاد دلخور شدمکاظم صدر
شاید این . دوستان کم و بیش از فضل خود مایه ها آمدند و مرا زیادتر ناراحت کردندانجمن اسالمیدیگر هم در 

backgroundرشته ام . خوبی بود که من در تهران عاصی شدمgeneralبودم تصـمیم گرفتـه   بیروت وقتی در . بود
بخوانم رفتم تهران برگشتم با آنکه بـراي عـوض کـردن رشـته اجـازه گرفتـه بـودم عـوض         Political scienceبودم 

من کشاورزي رشته مورد عالقه ام ها خیلی ناراحت می شوم چون به درستی می فهمم کهو االن بعضی وقت. نکردم
رسید و من براي کشاورزي اسم نوشتم معدل Sophomoreبه هر حال سال . نیست حتی اگر اقتصاد کشاورزي باشد

Summerو در 70معــدل آوردم از سمیســتر دوم 67اول ســال دوم semesterبــود در 76مــن Freshmanســال 

session81ژانویه 5است و االن 67-68حاال امسال سال . طور هستندی خوب اینعدل هاي عجیبی هستند ولخیلی م
گیـرم بـه اسـم    یـک درس مـی  .  مـی باشـد  Agricultural Economics + rural sociologyرشته مـن  .  می باشد68

Sociology معلم هاProf.Khalafرا میم گرفتم کـه رشـته ام   اصالً تص. خیلی به این درس عالقمند شده ام. می باشد
بخوانم و Sociologyپیش از سال نو مسیحی فکر می کردم که . اما به هر دوستی که گفتم مأیوسم کرد. عوض کنم

دلـم مـی خواسـت روزنامـه نـویس      . براي اینکه با بیشتر روزنامه نگارهاي ایرانی مخالفم. در ایران روزنامه نگار بشوم
ها فکـر مـی کـنم    حاال بعضی وقت. وي به مردم  نشان دهمنحه بشوم و ارزش هاي اجتماعی گمشده مان را دوباره ب

اما راجع به امسـال جلسـه مـذهبی مـا دیگـر      . دامه بدهماRural Sociologyبگیرم و بعداً در AESخودم را در BSکه 
من و آقاي فیوضات و آقاي . رجائی و بقیه به ایران رفته اندآقایان کورانی ـ یادگاري ـ عزیزنژاد ـ   . تشکیل نمی شود

اآلن من عضو . اما از نظر فکري اآلن من خیلی دیگر از دوستانم را می شناسم که خوب فکر می کنند. صدر مانده ایم
انجمـن امسـال خیلـی بـا پارسـالی      . هستمهیئت مدیره انجمن دانشجویان ایرانی در دانشگاه هاي بیروت

بـراي  . ی است و در برنامه ها زیاد فرقی هنوز ایجاد نشـده ایاما ظاهر آمریک. پارسال راستی بود امسال چپی. ردفرق دا
ما هم این کار را کردیم اما حتـی یـک   . گذاري مجبورمان کردند که یک نمایشگاه عکس در دانشگاه باز کنیماجت

س جواهرات سلطنتی که تاج هم جـزو آنهـا بـود و    عکس درباري مربوط به دربار یا از دربار هم در آن نبود جز عک
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گذاري بزنیم طبق اساسـنامه انجمـن   براي تاجدر وسط عکس ها گذاشته شده بود از ما خواستند که تلگراف تبریک 
احتمـال زیـاد دارد کـه    . تصمیم داریم که تا چند هفته دیگر اولین روزنامه انجمـن را انتشـار دهـیم   . این را رد کردیم

و بعداً در شماره ماه هاي آینده . شدسی و کتاب ها فارسی گلچین شده باآن از روزنامه ها و مجالت فاربیشتر مطالب
از بچه ها مطالبی چاپ کنیم این روزنامه قصدي بر علیه هیچکس نخواهد داشت و هدف آن نمایش فکر بچـه هـا و   

طبق نتایج حاصـله  . شد و نتایج آن عالی بودپرسشنامه به پیشنهاد من تهیه شد و پخش. باال بردن سطح دید آنها است
در نتیجه . از این پرسشنامه باید بودجه انجمن به وسیله دانشجویان تأمین شود یعنی ما از سفارت پول نخواهیم گرفت

من خودم مامور نتیجه گیري از پرسشنامه ها شدم و فهمیدم خیلی از بچه . حرف آنها را هم مجبور نیستم گوش بکنم
به نظر مـن معنـی چـپ در اینجـا     . انی خوب فکر می کنند و به نسبت تقریباً قابل مالحظه اي هم چپی هستندهاي ایر

به هر حال تا حاال کار زیاد انجام نـداده ایـم و بیشـتر هـم مـا بـراي زیـر بـار         . راضی نبودن از وضع موجود است فقط
با بودجـه اي  . ها پیشنهاد یک خانه دانشجو بودیکی از کارهاي جالب آن. تحمیالت دوستانه سفارت نرفتن بوده است

ایرانی ها بوده که هر Tea gatheringاز کارهاي انجام شده جلسه چاي . هزار لیره لبنانی که رد شد8-7تقریباً برابر 
گر یکننده این بود که ایرانی ها همـد صورت می گیرد منظور اصلی پیشنهادMary Dodge Hallدو هفته یک بار در 

ناسند و فرصتی داشته باشند که درباره وضع ایران با هم در حالی کـه چـاي مـی نوشـند صـحبت کننـد و حتـی        را بش
شته خواهد شد تـا  اتوفیق در اختیار بچه ها گذمجالت فارسی از قبیل فردوسی ـ ) از این به بعد احتماالً(گاهی اوقات 

روابط مـا  . ن کار حداقل به ظاهر اصالً سیاسی نیستالبته همانطور که گفتم هدف ای. مطلبی براي شروع داشته باشند
اآلن با سفارت هم بد نیست ما خیلی به آنها احترام می گذاریم تنها کاري که برایشان نمـی کنـیم گـوش کـردن بـه      

نه خیلی مخالف هـا  Tea gatheringجالب اینجاست که به نظر من در این . حرف آنها به مثل رئیس و مرئوس است
خوب حس . اصالً درست معلوم نیست. اما راجع به افکار خودم. ه اند تا آنهایی که جزو هزار فامیل هستندتا اآلن آمد

می کنم که از وضع جاري در ایران فقط به آن دلیل که آزادي و دمکراسی نیسـت ناراضـی هسـتم بـه وضـع آینـده       
حاال علت اینکه . د خیلی هم خوب می فهمندنتایج پرسشنامه ها به من گفتند که بچه ها می فهمن. خیلی امیدوار هستم

من اینجا عمومیت می دهم . من از دهان آنها نشنیده ام یا اینکه افکار آنها را نمی دانستم این بود که این امنیت نیست
در ایـران خیلـی زیـاد اسـت و     Social awarenessمطلب خودم را می گویم که مردم می فهمند و خوب می فهمند 

یل این باشد که روز به روز فشار سازمان امنیت زیادتر شده و در تمام کارها نظارت شـدید دارد چـون   شاید همین دل
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به علت این فشار زیاد مردم به . می داند که در هر جا و در هر شرایط که آن نباشد احتمال خیلی چیزهاي دیگر است
یتی در ایران امکان نـدارد آنهـا   اچون ابراز نارض.شده اند و خود را تسلیم کرده اندAuthoritarianنظر من به ظاهر 

Joke        می سازند و مطلب اصلی را به صورت خنده داري به همدیگر تحویل مـی دهنـد ایـن باعـث مـی شـود کـه از
tension حاال عقیده مـن در مـورد آینـده ایـران ایـن      . ولی عقده آنها هنوز سر جایش هستآنها کمی کاسته گردد

پـس از آن  Mortalityبـین بـرود، طبـق اصـل     نقطه اي که تمام قدرت در آن متمرکز شده ازاست که پس از اینکه 
به نظر من همین . (از ایران رفت آزادي نسبی خواهی نخواهی به دست خواهد آمدRezashahدرست مثل زمانی که 

حاال اگـر  ) قرار دهندانتخاب کردن بود که شاید آن زمان را نیز در کنترل خودrejentموضوع باعث تاجگذاري و
وظیفـه طبقـه   . اسه خواهد بوددیگر همان وضع و همان کgenerationاستفاده نکنند شاید یک periodمردم از این 

کرده چه آنهایی که در خارج ایران هستند و چه آنهایی که در داخل ایران به نظر من ایـن اسـت کـه از حـاال     تحصیل
و نگهـداري  د تا از آن آزادي به نحو احسـن اسـتفاده شـود و تقویـت شـود     موقع حداقل حاضر کننخود را براي آن

خالف این است به طوري که اطالع دارم تـوده اي هـاي ایـران و جبهـه ملـی هـا بـا هـم سـر          وضع حاضر متأسفانه بر
یگـر  این د. شوروي دعوا دارند و از احساسات دانشجویان استفاده غیرمشروع می کنند که یکدیگر را محکوم نمایند

حوصله اینکه یک دور بخوانم و غلط گیري بکنم و یا دوباره . خیلی زیاد حرف زدم. مشی الحال. قابل تحمل نیست
پس از اینکه نامه ام را خواندید لطفاً آن را هم مثل . آقاي دکتر امیدوارم که بتوانید خط مرا بخوانید. بنویسم را ندارم

اندازید حتماً این کار را بکنید چون ممکن است خداي نکـرده اشـکالی   کاغذهاي بیخود دیگر در سطل زباله دانی بی
از قول من بـه خـانم سـالم زیـاد     . اگر دلتان خواست می توانید با نوشتن نامه مرا خیلی خوشحال کنید. شود در آینده

مـین جـا   مه ام را بـه ه با اینکه باز هم مطلب دارم نا.امیدوارم شما و خانواده تان همیشه سالم و سالمت باشید. برسانید
احمد حب خوارادتمند شما. ختم می کنم
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رشته مهندسی بـرق سـال سـوم    . مجرد است. ـ نزدیک شاهپور متولد شده استده کوچک آذربایجان  سورهدر 
در ایـران  . ز در سانفرانسیسکو کار می کردمین می شد و خودش نیآذربایجان تأخرج او از پدرش . کردتحصیل می 

فعالیت شدید داشته است از حدود پنج سـال پـیش او   سازمان دانشجویانسابقه سیاسی نداشته ولی در آمریکا در 
زه هـاي  در حـو . در اعتصاب غذاهاي ممتد و طوالنی همیشه حضور داشته است،در صفوف تظاهرات. را می شناسم
او قدماً آماده فداکاري  . شاید تنها کسی بوده که بدون یک ساعت غیبت به طور مرتب شرکت می کردجبهه ملی

از نظر اخالقی جوان پاکی است ـ اهل سـیگار و مشـروبات نیسـت ـ در مسـایل       . قلماً نیز می تواند ترجمه کنداست ـ 
او را لباسچی و طباطبائیان. د شخصیت و ارزش قائل استبراي خو. ی از او ندیده و نه شنیده امیجنسی چیز خطا

از نظر اسالمی ـ معتقـدات او خـوب گـاهی نمـاز مـی       . می شناسند و از مدت ها پیش براي این کار توصیه کرده اند
پخش کرده ایم و او خوانـده و  شرکت انتشارمطالعه او کم ـ فقط کتاب هایی است که ما در آمریکا به نام  . خواند

درك مطالب ـ خوب، بینش و آگاهی او از نظر سیاسی خوب، فداکاري او از نظر سیاسی عالی  . بال نموده استاستق
از نظر اکثریـت متابعـت   . درك سازمانی ـ عالی به کار دسته جمعی معتقد است . نشان داده استاست و این را عمالً

همیشـه آرام  کم حـرف مـی زنـد ـ    ال نیست ـ اهل سروصدا و جار و جنج. می کند حتی اگر مخالف عقیده اش باشد
است ـ عالقمند نیست او را بشناسند ـ ترجیح می دهد سرباز باشد ـ از خودنمایی و صحبت در جمعیت احتـراز نمـی      

دقت . گیر استدر ابراز اعتماد به افراد سخت. یآدمی است منطقی و اصول. کند و این شاید یکی از بدي هاي او باشد
در کارهـا پیگیـر اسـت و در    . بدبین نیست ـ مظنون نیست ـ مگر آنکه دلیلی وجود داشته باشـد   . جدمی کند و می سن

خـود کمیتـه   کوثري ـ مجید سیار ـ داور پناه ـ کالنتري   او با چهار نفر دیگر ـ  . شکست اول دلسرد نمی شود
بـه علـت محافظـه کـاري     نیـز بـه آن دعـوت مـی شـده ولـی او      طباطبائیاناي براي انقالب تهیه کرده بودند حتی 

فـاطمی تـا آنکـه   . بین خود اصول تشکیالتی و دیسیپلین را اجرا می کردند و آماده کار بودنـد . خودداري می کند
رضـوي ـ کالنتـري ـ     رازي ـ . بفرسـتد )الجزیـره (مدرسهادعا می کند که حاضر است عده اي را براي تعلیمات بـه  

حقیق و مطالعه می آید که اگر فاطمی راست می گفت و اگـر جـواب   کوثري براي ت. کوثري به نیویورك می آیند
کـوثر و  . مـی ماننـد  رازي و رضـوي . مثبت بود آنگاه بقیه را فراخواند این مسافرت به شکست منتهی مـی شـود  

حبیبـی ـ   . نیز در اثر نزدیکی با فاطمی کنار گذاشته می شـود و بقیـه مـی ماننـد    کالنتري. برمی گردندکالنتري
ـ داور پناه ـ سیار کوثري 
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گزارش گفتگو با نوذر حبیبی –سماع : به

1964دسامبر 6: تاریخ

بعد از شروع به نام خدا ـ اولین جلسـه رسـمی بـا     . کمال و جمال با آقاي نصرـ با حضور 45/8صبح ساعت 
آقا کمال شروع به صحبت کرد ـ کسی که خارج راه افتاده به قاهره می آیـد عضـویتش مسـلم و حتمـی      . آقاي نصر
درباره نصر این عمل زودتر می بایست انجام شود ولی متاسفانه از آنجا کـه  . چیزهایی باید رسماً انجام گیرداست اما 
براي ورود به مسـایل دو راه ـ   ،کرده است به همین صورت انجام شدهجوان است و مرحله جنینی را طی میسازمان 

ـ . ـ اینکه خودم اطالعاتی بدهم2یکی آنکه هر نوع سوال دارید بکنید؟  احساس شما در این مدت چه بوده کمال 
رباره سازمان انقالبی فکر می کردید؟استنباط شما چه است؟ از آنکه دکمال ـ.ـ  احساسی ندارمنصراست؟ 

ـ  از نظـر  کمال. ـ  درباره سازمان جنینی بیش از این نمی توان توقع داشت و زیاد نمی دانم چه سوال بکنمنصر 
توضیح از احوال سیاسی و نظر اینکه چرا انقالب از نظـر مـا   . عمومی ـ چون همه مسایل مربوط به شخص شما نیست 

ــ  1سات مختلف بحث شده و می شود ـ به طور خالصه در هـر مرحلـه اجتمـاعی سـه پدیـده       بهترین راه است در جل
است چند تا از اینها باهم توامـان  گاهی ممکن. وجود داردجنگ انقالبیـ 3. نهضت سیاسیـ 2. نهضت فکري

اي ملـی  مبارزات کمونیست ها جنبش فکري و سیاسی با هم بوده اسـت در حـالی کـه نهضـت هـ     انجام شود مثالً در
در کودتـاي  . ی داشته باشند مثل نهضت ملـی مـا  مبارزه سیاسی را شروع می کنند بدون آنکه از نظر فکري تکیه گاه

مبـارزه سیاسـی در اوج خـود    . مرداد جنبش فکري و سیاسی با هم تالقی کردند و وضع مبـارزه تغییـر پیـدا کـرد    28
سیاسی الزم است که جنبش فکري رهبریـت سیاسـی را   ممکن است دست به انقالب بزند ولی براي پیروزي مبارزه 

در کادر جبهه مسألهدر دست بگیرد ـ قاطعیت کمونیست ها به علت برخورداري از یک ایدئولوژي است ـ عین این   
ملی ـ حزب توده و غیره صحیح است ـ مبارزه سیاسی وقتی به اوج خود رسید نمی تواند عمل انقالبی کند جز آنکه   

بـراي انقـالب داراي امکانـات بـالقوه و     . چون قاطعیت در مبارزه انقالبی ضروري تر اسـت . کري باشدداراي هسته ف
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بالفعل هستیم ـ از نظر عمومی فرقی بین دهقان ـ چینـی ـ کوبـایی و ایرانـی نـدارد ـ بنـابر صـفات شـغلی خـود داراي             
ول انقالب شود، ملت ما نیز بـه آن مرحلـه   صفات مشترکی هستند ـ از نظر امکانات بالفعل براي آنکه جامعه آماده قب 

رسیده چون من می بینم که حتی از مبارزات مذهبی جلوگیري شده و روحانیون تحت فشار مردم وارد مبـارزه شـده   
اند ـ و این نشان می دهد که وقتی مردم همه راه ها را امتحان کرده اند حتی عبادت مـذهبی کـه بـا خشـونت دولـت       

که سوابق زیادتري دارند از اول می دانند که مبارزات سیاسی  به تنهائی بـی فایـده اسـت ولـی     روبرو شده اند ـ آنها 
می گوید مردم باید همه راه هاي قانونی را تجربه کنند تا بعد به کاسترو. آنها که کمتر سابقه دارند بعداً پی می برند

. وجـود آمـده ولـی امکانـات عملـی صـفر اسـت       خواست انقالبی اکنون در مردم به . ضرورت مبارزه  انقالبی برسند
انقالب خود یک علم است مثل پزشکی و مهندسی و غیره ـ با جهل نمی توان انقالب کرد و کسانی که در ایران می 
خواهند انقالب کنند بی خبرند خواه از نظر علم انقالب و یا اطالع سازمانی ـ در مرحله اول به نقش ایدئولوژي عالقه 

ثالً در آمریکا نظیرش دیده می شود که کسی می خواهد انقالب کند ولی هیچ همبستگی فکري وجود م. اي ندارند
خالصه وضع داخلی بدتر است شاید از نظـر فکـري بـه هـم     ! ... آیا از نظر امنیت و اطمینان اطالعی داریم؟ نه. ندارد

خـالء علـم انقالبـی اسـت ـ بـدون       خواسـت انقالبـی وجـود دارد ـ     . نزدیک تر باشند ولـی از نظـر علـم عقـب ترنـد     
برخورداري از علم انقالب هم استراتژي را نمی شود تهیه کرد مگر آنکه اول علم انقالب را پیدا کنیم بنـابراین شـما   
باید احساس کنید که وظیفه ما چیست؟ درك این مطلب از این نظر مهم است که مقداري از سـواالت شـما ممکـن    

مثالً ممکن است فکر کنید که سازمان انقالبی باید تشکیالتی از این باشد ـ ولی  .  داست با این درك جواب داده شو
وقتی درك کردید که علم من هم مثل شماست بنابراین از شـما تشـکیالتی تـر نیسـتم و آمـاده ایـم تـا علـم ایـن را          

ا باید خوشبخت باشید که از شم. بیاموزیم ـ ولی البته در طبقات بعدي این علم بیشتر و تشکیالت زیادتري خواهد بود
ـ  چه مدتی براي انقالب الزم کمال. اولین کسانی هستید که افتخار اولین کسانی را دارید که وارد این کار شده اند

در شهر ممکن است یک روزه تمام شود ولی در کوه ها ممکن اسـت سـال   . بستگی به نوع عمل داردـ نصر است؟  
ــ  کمـال  . سـال 3تا 2ـ در حدود نصر تا لحظه اي که اولین گلوله ها را رها کند؟ ـ از حاالکمال. ها طول بکشد

کنند انقالب یعنی اکثر دوستان ما اوالً فکر می. بنابراین موافقید که یک کار انقالبی چند ماهه نمی شود انجام گیرد
سـاده  . به علت عدم اطالع و علم اسـت و اینها . تفنگ گرفته به کوه برود یا آدم بکشد یا نارنجک به سفارت بیاندازد

ـ  . هزار عوامل دیگر الزم است تا تفنـگ بـه دسـت گیریـد    . ترین کار گرفتن تفنگ است تـا مشـخص شـدن    نصـر 
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ـ  تجربه کوتاه چه در آمریکا و چـه در جاهـاي دیگـر ـ بـه جهـت جهـل        کمال. سال الزم است2تاکتیک حداقل 
د ـ فکر می کنند به محض آمدن تفنگ به دست گرفته به کوه بروند و انقالب ـ یک تصور ناصحیحی از انقالب دارن

ولی . وظیفه ماست که علم انقالب را به تمام کسانی که داراي خواست انقالبی  هستند بدهیم. این یک مشکل است
در سازمان .ترین اشتباه است که بنا به اعتقاد و به انقالب از فعالیت و کارهاي فکري و سیاسی غفلت شوداین بزرگ

چـون  . بر تصمیمات افسران نظامی ارجح اسـت در آخرین مراحل همیشه تصمیمات هیأت سیاسی هاي انقالبی حتی 
پشتیبان ارتش انقالبی مردم هستند و اگر قصوري در این راه به عمل آید و مـردم  . مبارزه سیاسی اهمیت حیاتی دارد

از نظر فکري . بنابراین باید دائم به کار سیاسی پرداخت. خوردخواهد النی و سیاسی نشوند انقالب شکست توجیه عق
بنابراین ما براي تعلیمات ضـروري اسـت کـه از مبـارزات سیاسـی غفلـت نکنـیم و تغییـرات و         . باید آن را توسعه داد

مـا بایـد جهـت    . اگر ما نکنیم ممکن است جهت را عوض کند. تحوالت را در جهت ایده خود به تحرك درآوریم
ــ  1کس و البته هر گروه سیاسی می تواند عضو ما شود به شرط آنکـه  از نظر ما هر. ارزات سیاسی بدهیمبی به مبانقال

در تظاهرات و انقالبات همه می تواننـد شـرکت کننـد ولـی در     . ـ اصول تشکیالتی ما را قبول کند2اصول فکري ما 
ولی در کادر سازمان، که بایـد  وارد می شوند ددر جنبش انقالبی همه مردم و همه جور افرا. تشکیالت محدود است

ایـن سـازمان بسـتگی بـه هـیچ سـازمان       . یکپارچه و آهنین باشد باید همفکري برقرار باشد اگر نباشد شل مـی گـردد  
اصـل اول مـا   . دارنـد ولـی دلیـل نیسـت    نهضـت آزادي البته عده اي در اینجـا بسـتگی بـه    . سیاسی و حزبی ندارد

و اگر کسی ایـن  تلفیق این دو اصلاصل چهارم دموکراسیو اصل سوم الیسمسوسیاصل دوم خداپرستی
باره موضع خود را در برابر سازمان می خواستم که درکمال. اصول را پذیرفت سازمان مخالفتی با او نخواهد داشت

آن کامالً مخفی در حال حاضر سازمان ما ـ اسم آن ـ افکار آن ـ هستی    .ی و سایر گروه ها توضیح دهمهاي جبهه مل
کنفدراسیون نهضت آزادي و علما و جبهه ملی،: است و در مبارزات علنی از طریق سازمان هاي علنی عمل می کنیم

نـد کمـک کننـد ولـی نمـی تواننـد آغازکننـده        ها مـی توان ـ بعد از شروع عملیات آنایالت و عشایردرباره ... غیره 
اشد روابط خانی و ایالتی رابطه دموکراتیک نیست ـ ایل قشقایی بهترین  خان نمی تواند رهبر انقالب ب. انقالب باشند

فقـط اطاعـت از خـان اسـت ـ بنـابراین       . شاه تفاوتی با راهزنی هاي قـدیم نـدارد  حمله ایالت به دولت و. نمونه است
ران و جوانان تفنگ و اسب سواري کافی براي انقالب نیست ـ مثبت ترین کار براي ایالت آن است که بتوانیم به رهب

ـ بنا به مالحظاتی ـ نمی توانیم انتظاري از آن داشته باشیم ـ مثـل    درباره ارتش. آنان ایده هاي سیاسی و فکر بدهیم
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مصر و عراق ـ اول اینکه ارتش ما را استعمار ایجاد کرده مشخصات ارتش استعماري را دارد با ارتش مصر متفـاوت   
ـ امکان تشـکیل شـبکه هـاي دیگـر را در ارتـش تقلیـل داده       ب تودهشبکه نظامی حزاست ـ عامل دوم ـ کشف   

خصـوص تجربـه هـاي ارتـش مـا از      ب. وجـود آورد چون از نظر روانـی مشـکل اسـت بتـوان سـازمانی در آن ب     . است
کنند بنابراین فکر می کنم ارتش ایـران بـراي ایجـاد    کودتاهاي مصر و عراق کوچک ترین حرکت را پیشگیري می

ولی ارتش می تواند در مراحل بعد از شـروع انقـالب، مثـل    . بی و حتی در حال و آینده امیدي نیستیک کادر انقال
اینجـا تجدیـدنظري از تئـوري بـود ـ اگـر       . ارتش کوبا کمک کند که در حین انقالب به تدریج با انقالبیون بپیوندند

ـ بعد از مقدمه این سـازمان توسـط   اندرباره کار سازم. سوال نیست وارد مرحله بعدي شویم ـ سوال ـ فعالً نیست  
کسانی ایجاد شده که از چند سال پیش عشق و عالقه اي داشته اند و دنبال راهی گشته اند که پایگاهی پیـدا کننـد و   

اصول مرامـی ـ اصـول اساسـنامه ـ و بـرگ درخواسـت        . باالخره بعد از چند سال چنین پایگاهی به وجود آمده است
. و غیره به جلسه بعد موکول می گرددعضویت ـ و مراسم سوگند

اصول مرامی سازمان مخصوص اتحاد و عمل یا سـماع مـورد بحـث قـرار     : بعدازظهر45/4ساعت -جلسه دوم 
متن  خوانده شد ـ رابطه با انقالب مشروطیت و  –سیاست داخلی -الف . بسم اهللا ـ سیاست داخلی و خارجی . گرفت

اختالف بین مردم بـا مـردم در جنـبش مشـروطیت عـده اي خواهـان طـرد حکومـت         ساله ـ  20ادامه آن ـ ذکر خالء  
شاه غیر مسئول پول خـرج مـی کنـد و مزایـایی     . سلطنتی بودند ـ درباره رژیم سلطنتی بحث شد که غیراسالمی است 

سوال شد که رزش هاي  اسالمی ـ درباره خلفا و امامان اموروثی بودن سلطنت مغایر با . دارد و این مغایر اسالم است
رژیم سلطنتی چه شاه خـوب  . نیست بلکه انتصاب از طرف خداستچرا موروثی است ـ جواب داده شد که موروثی  

. حقـوقی دارد بـدون مسـئولیت   . مبـاین بـا حکومـت ملـی اسـت     . باشد یا بد هر دو مغایر با ارزش هاي اسالمی اسـت 
ساسـی وضـع موجـود ـ     دو عیـب ا . د ـ خوانـده شـد   ره اقتصاـ درباـ  اصل دومجمهوري عامه ـ جمهوري توده اي  

رابطه شریعت ـ از قرآن و سنت . درباره زمین و معناي ارض اهللا صحبت شد... کشتن روح انسانی ـ فقدان دموکراسی 
ثروت هاي عمـومی  » انفال«صحبت شد درباره »ماعون«وم زمان و مکان و درباره معنا و مفهو فقه انطباق شریعت در

خدمات و صنایع وظیفه جامعه به فرد ـ وظیفه فرد  اصل تسلیط ـ اصل الضرر ـ ملی کردن  سد ذرایع ـ  بحث شد اصل
.به جامعه ـ درباره آزاد شدن اقتصاد از خارجی ها ـ رفع استثمار ـ  واصل الزرع الزارع ولو کان غاصباً
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. خوانده شده... اصل سوم ـ فرهنگ استعماريوالی هست؟ آیا درباره موضوعات جلسه دیروز سل ـکما
امنیت بهداشتی فرهنگی و بیمه هاي ... اصل پنجم بهداشت. خوانده شد... اصل چهارم ـ ارتش. بحث گردید

ـ در سیاسـت داخلـی آیـا بـه     نصر . خوانده شد و بحث گردید: سیاست خارجی.اجتماعی را همه تضمین می شود
ـ  گفته شده که هر پیوند استعماري  با قـدرت هـاي خـارجی را محکـوم مـی کنـیم ـ        کمال کنسرسیوم اشاره شد؟ 

آن بـه نفـع شـرکت هـاي نفتـی      طرفـه بـودن  یستم، بلکه مخـالف یک درباره نفت نیز مخالف کنسرسیوم به طور کلی ن
.را وابسته به کنسرسیوم می کند دولتی در داخل دولت تشکیل می دهدقرارداد فعلی به طور کامل اقتصاد ما .هستیم
ـ از نظر قانون اساسی ما ـ اسالم مذهب کمال چیست؟ بستگی آنها چه خواهد بود؟رابطه مذهب با حکومتنصر ـ

آنهـا کـه حکمیـت را اداره مـی کننـد     . رسمی است و مذاهب دیگر نیز آزادند ـ ولی پرزیدنت آخوند و مـال نیسـت   
مسلمانند و سیاست کلی اسالمی است ـ یک سازمان مذهبی نیز وجود دارد که مسـایل مـذهبی را حـل و فصـل مـی       

در حال حاضر دولـت کـاري   . مثالً در وقف ـ درست سرپرستی کند و عده اي نیز کارشان اداره آن خواهد بود . کند
. دمصـر مثـال زده شـ   . مذهبی هم الزم اسـت همانقدرکه پزشک الزم داریم مبلغ. ه کار دستگاه هاي روحانی نداردب

ي می کند ـ ابتدا یک بازي ایدئولوژیک است کـه اسـالمی اسـت و بعـد سیاسـی  و       جنگی را که مصر در آفریقا باز
ـ رابطه چیسـت؟  نصر .  ما از حکومت اسالمی این نیست که مرجع تقلید رئیس جمهور شودمنظور... غیره می شود 

مثل الجزیره و مصر ـ یگـانگی بـه    . ـ آنها باید با هم ادغام شوندکمال. انیون زیاد استدر قانون اساسی قدرت روح
ـ  ـ دولت کنترل روي آنها خواهـد داشـت؟   نصر. وجود بیاید وحدت به وجود بیاید طور کـه دولـت   همـان کمـال 

ـ . سـتند ـ اکثریت روحانیون خرافاتی هنصر. کنترل روي وزارتخانه ها می کند روي آنها نیز می کند حتـی  کمال 
ـ آیـا دولـت کنتـرل روي آخونـدها خواهـد داشـت؟       نصـر .   در مردم عادي نیزآگاه کردن اکثریت  مشـکل اسـت  

ـ  . هستند و دولـت حـق دخالـت نـدارد    روحانیان گاهی می گویند که آخوندها تحت سیطره ما نـه دولـت   کمـال 
ـ اساسنامه سازمانی چطور؟ نصر. انقالبی دخالت می کند و جلوي آخوندهاي بد را می گیرد

ادامه گفتگو ها با نوذر حبیبی

شب 8ساعت 65مارس 3: تاریخ
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در حـال حاضـر کسـانی    : شکل سازمانی سماعراجع به ـ کمال. قاي نصر ـ با حضور کمال و جمال آجلسه با 
نیسـت و الزم اسـت قـدم    سازمان را اداره می کنند که از چند سال پیش احساس می کردند که مبارزات فعلی کافی 

این افراد در موقعیت هاي مختلف با هم تماس گرفته عده اي در داخـل و عـده اي در خـارج بـه     . هایی برداشته شود
قبـول  مصرمین احتیاجات قدم هایی برداشته شد تـا  أنتیجه رسیدند که احتیاجات اولیه اي براي هدف داریم و براي ت

ول قبول مسئولیت کردند عالوه بر مصر با الجزیره نیز تماس گرفتند ولی قبل این افرادي که در مرحله ا. کمک کرد
از نظـر سـازمانی تـا مـوقعی کـه دوره      . از نتیجه رسیدن آن چون کار مصر عملی شد و ترجیح داشت به اینجا آمدیم

ن وجود داشته باشد بـر  سازماولی به اصولی نیز معتقدند که باید در. مقدماتی را طی می کند این افراد اداره می کنند
ــ  1. دموکراسـی دو جنبـه دارد  . دموکراسی ـ انضباط ـ سانترالیسم . حسب این اصول سه اصل در نظر می گیرد

ـ وجود انتقـاد از خـود و طـرح مسـایل در داخـل      2. ت رهبري و حق انتخاب شدنأآزادي افراد در انتخاب کردن هی
از مسایل سازمانی انتقاد کنند و از کادر رهبري انتقاد کنند بلکه این یک نه تنها افراد حق دارند . سازمان با همه افراد

در انضباط سازمانی معتقـد بـه   . همه افراد باید هشیار و آگاه باشند. وظیفه است و نمی تواند کسی آن را ندیده بگیرد
ایمان افراد باید با. سیک نزول می کنداطاعت کورکورانه نیستیم چون در این صورت سازمان به حد یک ارتش کال

مرکزیـت اسـت کـه    اصـل سـوم  اصل دیسیپلین باید آگاهانه باشد با علم کامل ـ  . و اعتقاد به سازمان اطاعت کنند
ولـی اصـلی کـه    . بنابراین بـه سانترالیسـم قـوي احتیـاج دارد    . زود تصمیم بگیرد، قاطع باشدسازمان انقالبی می تواند

همه افراد احساس مسئولیت کنند ـ روحیه اینکـه عـده اي رهبـري و دسـته اي      سازمان باید برقرار باشد این است که 
اطاعت کنند غلط است ـ این نتیجه حکومت هاي دیکتاتوري ایران است که در سازمان انقالبی خطرناك است کـه   

راد همـه  بنـابراین سـازمان بایـد طـوري باشـد کـه افـ       . یا سازمان را نابود می کند یا به یک دیکتاتوري مبدل می کند
حساس سه اصـل دموکراسـی ـ    اخودجوش باشند ایده بدهند احساس مسئولیت کنند ـ در صورت وجود این ایمان و 

در حـال  اساسـنامه  از نظـر  . مثل آب که از پایین باید بجوشد و باال آیـد . انضباط ـ مرکزیت با هم توام خواهند شد 
وجود دارد تا به مرحله جمع شده رسیدیم اساسنامه را تعیین قوانینی و مقرراتی براي ما. حاضر اساسنامه مدونی نیست

کارها را اداره مـی  برحسب مقررات موجود موسسین کارها را تقسیم کرده چند نفر را بین خود انتخاب کرده . کنیم
. ـ اصل دموکراسی با روش فعلی مباینت دارد و هیچ وقت عملی نخواهد شد و بهتر است که حذف شودنصر.کنند
بایـد  . ـ  این فلسفه و آرزوي ماست که همه باید اینطور فکر کنیم ولـی در حـال حاضـر شـاید عملـی نیسـت      ال کم
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جنگ پارتیزانی . ـ در کوبا همه همدیگر را می شناختندنصرکردند؟ بفهمیم دیگران ـ کوبا ـ الجزیره ـ چین چه می   
دسـتگاه رهبـري را   . در الجزیره نیز مخفی نبـود .در حالی که کار ما کار مخفی است. که همه همدیگر را می دیدند

در مرحلـه دوم بـه علـت فشـار شـدید دشـمن       . ـ از طرفی می گوییم سازمان بایـد مخفـی باشـد   کمال. می شناختند
احساس می کنیم باید طوري عمل شود که اگر کسی گیر افتاد حداقل را لو دهد ولی این سیاست، سیاست همیشگی 

. البته در حال حاضـر عملـی نیسـت   . و آن موقع عملی است. این اشکال مرتفع می شودنیست وقتی عملی شروع شد
ـ  عده اي وقتی دموکراسی را در اینجا ببینند و بعد عملی نشود ناراحت شوند و فـردا اشـکال بگیرنـد کـه چـرا      نصر

می دهد نمی توانیم انجام دموکراسی انجام نگرفته است ـ ولی باید توضیح داده شود که تا موقعی که شرایط اجازه ن 
نکته دیگر اینکه هر سازمان در هر شرایط باید اساسنامه داشته باشد چه در حال آمادگی و چه کار دائمی و از . دهیم

ولـی البتـه   . اساسنامه کامل مثل مرامنامه ما وجود نداردـکمال  . نظر روانی الزم است که همیشه وجود داشته باشد
هیات موسس مثل شوراست و از بین خود هیات اجرائیه اي انتخاب کرده که تقسیم . د داردمقرراتی بین اعضاء وجو

ـ .  کار نموده اند و مطابق با آن کار می کنند از نظر مخفی نگاه داشتن افراد شرایط فعلی مـوثر نیسـت ـ واقعـاً    نصر 
یط ـ  متاسفانه بـر حسـب شـرا   کمال. ودعملی نمی شولی اکنون واقعاً. باید به مفهوم واقعی کلمه وجود داشته باشد

مسکن که مشکل بزرگی است که حتی مقامات مسألهخصوص در مراحل اولیه ـ دیگر  و ب. حاضر نتوانسته اجرا شود
آیا فکر می کنید راه بهتـري بـراي ایـن اصـل     . تا به حال موثر نبوده و ما متاثریم. باالتر اینها نیز نتوانسته اند حل کنند

ـ نوجود دارد؟  تشـکیالت یـک نفـر را در    من شرایط را نمی دانم ـ تشکیالت را نیز زیاد گناهکار نمـی دانـم ـ    صر 
.   چون صحیح نیست. آلمان می گذارد که همه را می بیند این خود خطرناك است و این مطلب باید در مد نظر باشد

براي اینکه فردي که در آنجا هست همـه  ولی چه مطلبی پیش بینی می کنید؟ـ  این انتقاد شما هم وارد است کمال
مـن فکـر مـی کـنم فرقـی هسـت بـین        . تا به حال نبوده. را نشناسد؟ شاید باید چند نفر باشند که همه را همه نشناسند

نفـر در  5اگـر  . هستم که کار متوقـف نشـود  یسممکتب پراگماتمن طرفدار . آل و بین واقعیت که وجود داردایده
آلمان بودند که کامالً می توانستند همه کارها را بکنند بهتر از یک نفر بود که همه کار را بکند ولی آن هـم بـه ایـن    

ممکن است فقط یک نفر با سفارت رابطه داشته و در آینـده بهتـر   . نفر این کار را بکنند5سادگی نیست که آیا مثالً 
به فرض که سازمان علنی نشد ـ طرز کار آن نباید علنی شود ـ صالح است کـه شـما هـم نظریـات       . واهد شدعمل خ

ـ  پالن سازمان چیست؟ چون با تاکتیک فعلـی سـازمان   نصر. خود را بدهید چون ممکن است به نظر ما نرسیده باشد
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چون هر سه مـاه پـنج   . شد گندش در می آیداد طوالنی بابرنامه خیلی طوالنی خواهد شد و با شرایط مردم ما اگر زی
سال خواهد بود و همه می خواهیم در اقصر 5نفر بیایند و اینها بروند و تشکیالتی راه بیاندازند در آن صورت بیش از 

ـ  بسـتگی بـه شـرایط    نصرـ  به طور کلی می توانم بگویم ولی مشخصاً شما چه فکر می کنیـد؟  کمال. فاصله باشد
سازمان احتیاج به افراد دارد تا گسترش پیدا . نقطه مختلف درس بخواند4نفر آمده در 20مثالً هر سمستر . اینها دارد

آن عملی هست ولی امکان خود سازمان چطور خواهد بود؟ آمـدن افـراد زیـادي    کمال ـ  . کند فعالیت آن زیاد شود
. شایعه پیدا کرده که عده اي خارج شده اندـ  به هر حالنصر .  شدنفر از آمریکا باعث ظن و شک خواهد 10نظیر 
ـ  نکته دیگر اینکه افرادي که در حال حاضر می آیند فرماندهان آینـده  کمال.ین چرا ما استفاده زیادي نکنیمبنابرا

خصوص در دوره مقدماتی که رهبري پر شـود از  ب. کیه کرد که افراد خوب بیایندو باید روي آن زیاد ت. خواهند بود
وقتی دوره مقدماتی طی شد سازمان باید خود را . خوب ـ و سازمان پایه خود را محکم کرده خود را علنی کند افراد 

و ضمناً در حال حاضر افراد از . و الزم نیست همه به اینجا بیایند. در شرایط مناسبی علنی کند و افراد زیادتري بیاورد
و بـراي راه  . و بایـد راه دیگـري بـاب شـود    . کند اسـت طریق عادي می آیند که مشکل است و خرج زیاد و حرکت 

دیگر زمان و وقت الزم است ـ مشکالت براي ما زیـاد اسـت در حـالی کـه مـثالً بـراي الجزیـره نبـود ـ بعـد از دوره            
طور کـه در  افراد هم خودشـان مـی آینـد همـان    . دافراد را زیادترخواهد کرrateمقدماتی کار را علنی کرده و سپس 

ـ  پیشنهاد دیگر اینکه ـ افرادي که در مرحله مقدماتی می آینـد انـرژي آنهـا تلـف نشـود ـ        نصر. کوبا شدالجزیره و 
بایـد بـراي امـر    . خودي به اینجا نیایند و وقتشان تلف نشـود م و موثرند ـ باید مطرح شود و بی وجودشان تا چه حد الز

ـ  صحیح است و به همین علـت اسـت کـه نمـی     کمال.فردي پالن داشته باشیم تا حداکثر استفاده را از آن بنماییم
البته بعضی . صحبت کنم تا استعداد و انرژي آنها را بدانیم و مامور کار کنیممجید و ناصر و کریمخواستم درباره 

و بعـد از  . وب اسـت د فکر می کنم که قواي نزدیکی او خـ مثالً درباره مجی. افراد هم درك درستی از انقالب ندارند
مکن است  به آن محل ماموریت برود ـ ولی بعداً که می آید هزار اشکال پیدا می شود ـ مثالً گفته می شـود    آمدن م

پاسپورت او اشکال دارد . شکال داردکه برود و با فالن کس در تهران کار کند ولی بعداً معلوم می شود که نظام او ا
مثالً می تواند پیش بینی کند یا . صوصیات را پیش بینی کندـ  اگر سازمان دقیق باشد می تواند این خنصر... و غیره 

نه؟ نظام دارد یا نه؟ به هر حال سازمان از انرژي من نتوانسته است استفاده کند ـ اگر در آمریکا بودم بهتـر ارضـا مـی     
ر روحیـه قـوي   ـ از نظـ نصر. این اشکال نباید براي افراد دیگر پیش بیاید. حال که روحیه مرا خراب می کندتا بشدم
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ـ  ما باید همـدیگر را  کمال . هستم ولی از نظر بدنی احساس ضعف می کنم چون کار فعاالنه نکرده خسته می شوم
من مثالً شب نصر ـ. اگر یکی ناراحت بود او را متذکر شویم. آگاه به مشکالت کرده روحیه همدیگر را قوي کنیم

بعد هم نمی توانم درس بخوانم ـ وقتی بدن فعالیت نکند نمی توان  نمی توانم بخوابم و اعصابم خسته می شود و روز
ـ  حتی االمکان هر کدام نباید بگذاریم کـه خسـتگی بـدنی مـا روي روحیـه      کمال . غیر قابل اجتناب است. خوابید

رسمی ـ از نظر کمال . زیرا عده اي ممکن است روحیه قوي نداشته باشند و آنها ناراحت شوند. دیگران اثر بگذارد
ــ  بـرگ   نصـر  . برگ درخواستی باید پر شود اگر چه عضویت شما قبل از آنکه به اینجا بیایید پذیرفتـه شـده اسـت   

ـ  بعد از آخرین مرحله اجراي مراسـم سـوگند اسـت ـ البتـه عمـالً      کمال . درخواست عضویت را پر و امضا کردند
سوگند مراسم. ون فقط براي تجدید خاطره و پیوند استهنگام ورود به اینجا سوگند و پیوند انجام شده بنابراین اکن

. خواسته شد که پر گرددمجیدبرگ مشخصات .انجام شد
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3/حبیبی، نوذر: از

چمران، مصطفی: به

1965ژانویه 10: تاریخ

ضمن تقدیم عرض سالم امیدوارم که حالت به اتفاق پروانه و بچه :سرور گرام جناب آقاي دکتر مصطفی چمران
روز قبل از آمریکا به آلمان غربـی آمـدم   5به هر حال برادر ارجمندم در حدود . نداشته باشیدها خوب بوده و ماللی 

لیفرنیاي زیبا امیدوارم شما هم در کا. نزد برادرم می باشم مشغول گردش به اتفاق ایشان می باشمآخن فعالً در شهر 
تا اندازه اي از لحاظ مالی اینجا در مضیقه مـی باشـم امیـدوارم هـر چـه      . و قشنگ روزهاي بسیار خوشی داشته باشید

دانم وجه به آدرس در ماینس یا نمی. که بسیار متشکر خواهم بود. مارك برایم ارسال فرمایید500زودتر در حدود 
. نوذر حبیبیبا تقدیم احترام و تشکر . رس برادرم را در زیر می نویسمآد. به آدرس برادرم در آخن ارسال فرمایید

:آدرس برادرم

N. HABIBI, C/O Behruz Habibi, Neuptarte 2, 51 Aachen, West Germany
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4/حبیبی، نوذر: از

چمران، مصطفی: به

1965ژانویه 18: تاریخ

امروز دریافت بدین وسیله از مراحم و محبت هـاي آن بـرادر   سرور مشفق برادر بسیار عزیز نامه و وجه ارسالی را 
امیدوارم در آب و هواي زیباي برکلی همیشه به یاد من باشید و اینجانـب همـواره   . عزیزم بسیار متشکر و سپاسگزارم

. ش نمـایم به یاد شما و به یاد خوبی هایی که خداوند متعال در نهاد شما به ودیعه گذاشته بوده هرگز نمی توانم فرامو
خوب نیست از آن لطافت و زیبایی خبري نیست ولی مناظر و جنگل هاي بسیار زیبایی دارد و هر آخنآب و هواي 
آخن در مرز بین بلژیک و هلند واقع شده است که . برادرم طرف هاي عصر به گردش می رویمبهروز روز به اتفاق 

به هر حال در اینجا از فعالیت هاي زیـاد خبـري   . زیبایی داردچندي قبل به هلند رفته بودیم و مناظر کشاورزي بسیار 
بیش از این مزاحم اوقات شریف نشـده و نامـه را بـه علـت     . نیست و دانشجویان بیشتر سرگرم خوش گذرانی هستند

به دوستان سالم مخصوص اینجانب را ابالغ فرمایید ـ به . تنگی وقت که به امر شما براي جواب رسید وجه ارسال شد
نوذر حبیبی-با تقدیم احترام و تشکر.  پروانه سالم داشته و از روي روشن و رحیم و داریوش ببوسم

878

5/حبیبی، نوذر: از

سماع: به

1965مارس 3: تاریخ

بسمه تعالی

)سماع(سازمان مخصوص اتحاد و عمل 

برگ درخواست عضویت
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معتقدم که آزاد ساختن خلق ستمدیده ایران و بناي یک جامعه سعادتمند و آزاد و مسـتقل هـدف و   کهاز آنجا
ایـن  کـه و از آنجـا گذشـتگی وسـیع و همگـانی احتیـاج دارد،      می باشد که به فـداکاري و از خود مطلوبی عظیم

ت که همه در یـک سـازمان   گذشتگی ها وقتی اثرات و نتایج نهایی خود را ظاهر خواهند ساخفداکاري ها و از خود
شهر شاهپور دارنده شناسنامه شـماره  1316اینجانب نوذر حبیبی متولد سال ، واحد و منظمی متشکل و متمرکز گردد

شاهپور ، نظر به اینکه اصـول مرامـی و هـدف هـا و     ) آدرس کامل(صادره از شاهپور فرزند حسن حبیبی ساکن 681
ا را متضمن ایجاد جامعه اي سعادتمند براي ملت خود می دانم عضویت در و تحقق و اجراي آنه»سماع«برنامه هاي 

نوذر حبیبیامضاء -1965مارس 3: تاریخ. آن را درخواست می نمایم

879

6/توسلی، محمد: از

سماع : به

4/5/1965: تاریخ

برنامـه  -4شی کلی خطی م-3اساسنامه، -2مرامنامه، -1:گذاشته شده استآقاي نصراطالعاتی که در اختیار 
-6برنامه تعلیمی سازمان -5خصوص توسط نهضت و روحانیون، ن هاي همگام بتبلیغات علنی سازمان توسط سازما

قطعنامه هاي شورا در مورد خلیج فارس -8. مواردي که باید به پرسش عام گذاشته شوند-7مواد فوق العاده سري، 
. و خوزستان

880

7/یزدي، ابراهیم: از

سماع : به

1965ن ئوژ1: تاریخ
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بـا پاسـپورت   -2. صبح به مقصد فرانکفورت9ـ ساعت 1965جون 5حرکت از قاهره شنبه -1: برنامه آقاي نصر
پس از ورود به فرانکفورت بالفاصله بـا  . مارك آلمانی پرداخت می گردد200بودجه -3.اصلی ـ بلیط به اسم اصلی 

در صـورتی کـه حسـین خبـر     . مارك در اختیار ایشان خواهد گذاشـت 500و حسین مبلغ . تماس می گیرندحسین
تمـاس بگیرنـد و جمـال مبلـغ یـک صـد دالر بـراي او خواهـد         جمال بدهد که قادر به تهیه آن نیست باید فوري با 

بالفاصله پس -4. جا تبدیل نمایددینار عراقی با خود می برد در صورتی که توانست و احتیاج شد همان35.  فرستاد
جریان تهیه پول و یـا عـدم تهیـه    -5. از ورود کارت ساده اي ارسال می دارند و سالمتی ورود خود را خبر می دهند

در صورتی که تمام پیش بینی هاي باال منفی گردد سازمان از اینجا پول ارسـال  . آن را در هر حال گزارش می دهند
تماس . ارسال نامه هاي خودش به آمریکا ـ و تماس فوري با خانواده ـ با برادرش  : مه در اروپا برنا-6. خواهد داشت

سـرپوش و  .  تهیه مقدمات جهت خـانواده و بـرادرش در مـورد حرکـت و اقامـت در آلمـان      .  با برادرش در آلمان
) آلمـان (اي سیاسی به اروپـا  تحصیلش را در آمریکا تمام کرده است براي کار و کناره گیري از فعالیت ه: داستان
و از نظـر آنهـا محـل اقامـت بعـدي      . خواهد کـرد صحبتدر صورتی که خانواده اش به آلمان نیایند با آنها . می آید

داستان . خواهد کوشید برادرش را کم و بیش در مورد برنامه هاي خودش قانع سازد. آینده او در آلمان خواهد بود
و در صورت موفقیـت ـ آدرس مکاتبـاتی    . می باشدجبهه ملی آمریکااي خاص ـ اجراي برنامه هبراي برادرش

مخارج او را ـ از نظر برادرش ـ جبهه ملی آمریکا   .  او براي خانواده و دوستانش توسط برادرش در آلمان خواهد بود
دهد که قابل عمل اگر با برادرش به هر دلیل نتوانست کنار بیاید و تشخیص ب. اي فعالیت هاي مخصوص می پردازدبر

بـرادرش در آلمـان و سـایر    هـم از نظـر خـانواده در ایـران و هـم از نظـر       . خواهد بـود لندن لذا اقامت او در . نیست
در آلمان سعی می کند با تماس با اعضاي -8.  ت او را از لندن فراهم سازدسازمان باید ترتیب مکاتبا-7.دوستانش

در سفارت ایران . با اسم و مشخصات جدید و پاسپورت عادي. جدید بنمایدسفارت ایران در کلن تقاضاي پاسپورت 
بـا  . ـ دکتر شفیعی ها ـ نماینده تبلیغات و انتشارات در سفارت است 1. در کلن دو نفر براي این قبیل امور وجود دارند

. داده اسـت مدتی در دانشکده فنی تهران درس می . استحزب تودهسازمان امنیت همکاري می کند عضو سابق 
براي صدور . و فعالً در شغل جدید خود کار می کند. در ایران بوده استنمایندگی لوفت هانزامدتی سرپرست 

اما باید خیلی از طرف مطمـئن باشـد کـه    . مارك بعضی اوقات پول می گیرد500پاسپورت و یا مشابه این در حدود 
است درخواست از او و انتظار انجـام کـار از او بـراي    ممکن. به حفظ ظاهر خیلی اهمیت می دهد. رازش فاش نشود
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آدمـی  . طبیب افتخاري سفارت اسـت . طبیب فارغ التحصیل آلمان است: ـ دکتر امیر خلیلی2. عملی نباشدآقاي نصر
مورین عالی رتبه و مهمانان سفارت بـه ایـن مراکـز    ق و فجور رابطه دارد و راهنماي مأبسیار کثیف ـ با تمام مراکز فس 

خودش می تواند مسـتقیماً او  آقاي نصر. این کارها را انجام می دهد) نسبت به شفیعی ها(با پول کمتري .  باشدمی
. مارك کار او را درست خواهد کـرد 400تا 350را پیدا کرده و مشکل خود را با او در میان بگذارد و او با دریافت 

در صـورتی کـه تـا آن    -10. ی خود را براي حرکت اطالع دهندپس از انجام کار در آلمان باید آمادگ-9انشاءاهللا  
. موقع پاسپورت جدید درست شده باشد با پاسپورت جدید وگرنه با پاسپورت اصلی خودشان حرکت خواهند کـرد 

ـ ترن اروپا به استانبول ـ اتوبوس الف:  از دو مسیر زیر. مسیر و طریق مسافرت به بغداد از راه زمینی خواهد بود-11
بیروت ـ دمشق ـ بغداد بـا اتوبـوس  ـ در     ) از راه اسکندریه(ـ ترن اروپا به آتن ـ کشتی به بیروت ب . به دمشق ـ بغداد

لذا اگر به موقع برنامه خود را خبر بدهند خواهیم توانست مجدداً یکدیگر را . ساعت توقف دارد6اسکندریه کشتی 
ـ که مدت آن بستگی به خـود ایشـان دارد در یکـی از هتـل هـاي      در عراق براي مدت نامعلومی  -12. مالقات کنیم

بعد از ورود به بغداد بالفاصله ورود خود را -14.بغداد عباس به او ملحق می گردددر-13. بغداد ساکن خواهند شد
.و آدرس خود را خبر می دهند

881

8/حبیبی، نوذر: از

)حسین(راستین، بهرام : به

ت/ب: تاریخ

آدرس خـود را بـراي شـما مـی     . شـدم مـونیخ امروز وارد . حسین عزیز   ضمن سالم امیدوارم که خوش هستید
موجب عباسنیامدن . از وضع نگران هستیم چون خبري ندارم. آدرس هتل من است. نویسم که با من تماس بگیرید

آدرس . ه آلمان را دارند که مرا ببیندوضع من بد نیست منتظر نامه پدرم هستم که گویا خیال مسافرت ب. نگرانی است
:من

Nozar, Habibi, Pension Augsburg, 8 Munchen 15, Schiller Strab, 18
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اگر نامه اي به آدرس شما برایم آمـده ارسـال   . امیدوارم که اطالع از اوضاع داشته باشی. است1شماره اطاق هم 
نوذر قربانت . فرمایید

882

9/حبیبی، نوذر: از

)حسین(راستین، بهرام: به

ت /ب: تاریخ

ضمن سالم وجهی که برادرم به آدرس شما از آمریکا ارسال کرده بـود دیـروز در مـونیخ دریافـت     ،حسین عزیز
من خیال دارم پس از دیدن پسر خالـه ام از اینجـا دوبـاره بـه     . ولی انتظار داشتم یک نامه از شما دریافت کنم.  کردم

روز سـه شـنبه مـن از مـونیخ     . رم به این زودي قریب به دو هفته به آلمان خواهد آمدبروم چون پدآخنطرف هاي 
بـه آنجـا   30/5و قطار هـم طـرف هـاي    . ساعت در ماینس توقف نمایم24گمان می کنم یک . حرکت خواهم کرد

. ه باشـید امیـدوارم روزهـاي خوشـی داشـت    . خواهد رسید بسیار خوشحال خواهم شد که بتوانم شما را در آنجـا ببیـنم  
قربانت نصر

883

10/حبیبی، نوذر: از

)حسین(راستین، بهرام: به

ت/ب: تاریخ

پس از چند روز دنبال آدرس گشتن باالخره . حسین عزیز    ضمن تقدیم عرض سالم امیدوارم حالت خوب باشد
. آدرسی به دست نیامد یک آدرس پستی در نزدیک صندوق پستی برادرم به دست آوردم که مختص به خودم است

همیشه نامه ها را در پاکـت بگذاریـد و   البته سعی فرمایید. امیدوارم به این آدرس زیر مرا در جریان خواهید گذاشت



سومخش ب

1362

امیـدوارم تـا حـال خبـري     . از زحمات خود در آن شب معـذرت خواسـته و تشـکر مـی کـنم     . کارت ارسال نفرمایید
نصر برادرت . عرضی نداشته سعادت و سالمتی شما را از درگاه خداوند متعال خواهانم. دریافت کرده اید

884

11/حبیبی، نوذر: از

بهرامراستین،: به

ت /ب: تاریخ

. امیدوارم که حالت خـوب باشـد  . ضمن سالم نامه شما را همراه با نامه دانشگاه دیروز دریافت کردمبرادر عزیزم
در خصوص قرض وجه خودت می دانی که مـن  . امیدوارم به زودي شما را ببینم. حالم از جهاتی جالب توجه نیست

شاهد است آن هم یک شاهی فعالً ندارد منتظـر آمـدن وجـه از ایـران     فقط از برادرم می توانستم قرض کنم که خدا 
نمی دانم . دانی که هیچ امیدي از آینده ندارم فقط مقدار کمی با خودم دارممن هم خودم که با این وضع می. است

ایسـت؟  از بودن من در آلمان اطالعی دارند یا نه؟ کریم و ناصر کجا هستند؟کار آنها در چه مرحلـه کریم و ناصر
نصر برادرت -خداحافظ شما. فعالً عرضی ندارم. امکان رفتن به آمریکا را دارند یا نه؟ اینها را لطفاً برایم بنویسید

885

12/حبیبی، نوذر: از

چمران، مصطفی: به

1965جوالي 9: تاریخ

ضمن تقدیم عرض سالم امیدوارم که وجود عزیزت در کمال سـالمتی بـوده   ،سرور بسیار گرامی برادر ارجمندم
نیخ نامه شـما  باري چندي قبل به مونیخ رفته بودم و در بازگشت از مو. با اتفاق فامیل روزهاي خوشی را می گذرانید

م کدام شهر هستند طوري که دیروز شنیده ام کریم و ناصر حاال در آلمان به سر می برند نمی دانآن. را دریافت کردم
پس از مدت ها براي اولین یک نامه مختصري از دانشگاه دریافت کردم که نامه هاي . گویا عازم آمریکا خواهند شد
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قبلی اینجانب را در ضمیمه داشت ـ من حاال خوشحالم که کریم و ناصـر بـه آمریکـا برمـی گردنـد آنطـوري کـه از         
نها از کالیفرنیا ناراحت شده اند و غیبـت آنهـا از کالیفرنیـا ممکـن بـود      آمریکا می نویسند پدر و مادرشان از آمدن آ

پدرم به وسیله مکاتبه با سرپرستی در . اما مهم تر از همه وضع خودم که به کلی خراب شده است. ضرري داشته باشد
ه است چون نـوذر  آمریکا درك کرده است که از سال گذشته من به مدرسه نرفته ام ـ حاال هم به برادرم بهروز نوشت 

مفهـومی نخواهـد   ...از ایـن جهـت خاتمـه تحصـیالت     . به مدرسه نمی رفت مجبور شده است آمریکا را ترك کنـد 
طوري که برادرم از آمریکا می نویسد سرپرستی محصـلین سـخت در جسـتجوي یـافتن اینجانـب      از طرفی آن. داشت
صـالح  . فرمایید که اگر وضع من آفتابی شـده اسـت  توجه می . مرتب از برادرم درباره من توضیح می خواهند. است

پدرم از من خواسته است که به ایران بروم و ایشان صالح نمی داند در این نمی بینم که به کارهاي دیگري بپردازم ـ 
به هر حـال نمـی دانـم    !  وانگهی می گویند چه اشکالی دارد که شما بیایید. که حاال در این فصل کار به آلمان بیایند

اگر هم به ایران بـروم امکـان هـیچ نـوع     . عقیده شما چیست؟ من که در بحرانی ترین روزهاي زندگیم به سر می برم
مجبورم پیش پدرم کار کنم و فعالیتی دیگري نکنم چون از لحاظ روحی قادر نخواهم . فعالیت درسی نخواهم داشت

گذشته از ایـن بـه   . این روزها به کلی خرد شده امعاًخواهش دارم که عقیده خود را برایم روشن فرمایید که واق. بود
. نظر من در حال حاضر و آینده صالح در این نیست که قبل از خاتمه تحصیالت به فعالیت هاي دانشگاهی دست زد

از لحاظ دیگر هم بیشتر از یک ماه است در آلمـان هسـتم مانـدن    . را روشن می کندمسألهاین تجربه من به کلی این 
پـدرم  . دانم در آینده نزدیکی به پول احتیاج خـواهم داشـت  می. زیادي را برایم تولید کرده استدر هتل ها مخارج 

بـه هـر حـال بـرادر     . رماز لحاظ اخالقی حاضر نیستم بپـذی هم خواسته است که به من پول ارسال کند ولی من اصوالً
و بیشتر از همه می تـوانی  . عزیز تو خود بیشتر از همه می دانی که در حال حاضر شما نزدیک ترین فرد به من هستی

برادر شما نوذر-با تقدیم احترام. خداحافظی می کنم. بیشتر از این مزاحم شما نمی شوم. به من کمک کنی

886

13/حبیبی، نوذر: از

فیچمران، مصط: به

1965جوالي 17: تاریخ
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ضمن تقدیم سالم نامه شما را دیروز دریافت کردم از مـراحم بیکـران شـما بـی     ،سرور گرامی برادر بسیار مشفقم
در خصوص اینکـه پـدرم   . چندین مطلب است که براي روشن شدن الزم می دانم براي شما بنویسم. نهایت متشکرم

ه قراري که قبالً به اتفاق در دانشگاه تصمیم گرفتیم همه را از ورود خـود بـه   اطالع دارند یا نه؟ من در بدو ورود بنا ب
متاسفانه نقشه ما کار نکرد و قبل از اینکه جامه . حاال همه فامیل می دانند که من در آلمان هستم. مطلع ساختمآلمان

مـن خیـال مـی کننـد کـه مـن       ولی حـاال اکثـر دوسـتان   ) البته در میان فامیل نزدیک(عمل به خود بپوشد آفتابی شد 
ولی گفتن این امر به پدرم که به تمـام جریانـات تحصـیل مـن وارد     . تمام کرده امرشته برقتحصیالت خود را در 

. چنانکه چندي است که به من می نویسد شما برایم حقیقت مطالب را نمی نویسـید . هست حرف بی ربطی باید باشد
در حال حاضر برایم به هیچ وجه امکان ر من راه اول به رفتن به محلدید به نظبه هر حال راه هایی که برایم نوشته بو

راه رفـتن بـه ایـران بـا وجـود اینکـه بـرایم        . چون به طور شدیدي حاال در کنترل خانوادگی هستم. پذیر نخواهد بود
دیروز در نامه خود بـه  ناراحتی هاي بیشمار روانی دارد با درست شدن وضع نظام وظیفه از همه راه ها عملی تر است 

عباس پدرم که می خواهد به اینجا بیاید نوشتم که صالح در این است که من به ایران بیایم ـ دیروز به ماینس رفـتم   
را دیدم و جریان را به او هم گفتم ایشان گفتند که به ایران رفتن بسیار مفید است ـ به هر حال شما برادر عزیزم که به 

و . همه کس نزدیک تـر هسـتید بـیش تـر از همـه مسـلماً بـه سرنوشـت مـن عالقمنـد هسـتید           اعماق قلب روح من از
به نظر من باید گفت که تحصیالت یک سال دیگر خاتمه مـی  . راهنمایی هاي شما برایم بی نهایت قابل ارزش است

مکـن اسـت در ده میـان    نگشـت و در آنجـا م  هایی آورد و دیگر به آمریکا بازآن وقت بهانه) البته با آشنایان(پذیرد 
زارعین قریه خودمان کار کنم یا ممکن است باز براي خالی نبودن عریضه در یـک دانشـگاهی اسـم نوشـت و یـک      
لیسانس هم از رشته هاي حقوق یا اقتصاد یا غیره گرفت در  ضمن فعالیت ـ به هـر حـال بـرادر عزیـزم اینهـا مسـایلی        

بهتر از همه که به زندگانی به روح و قلب مـن وارد هسـتند مـی تواننـد     است که با آنها روبرو هستم ـ برادران عزیزم 
برادر عزیز ـ اجراي طرح یک دستگاه مولد برق براي ده خودمان براي باغ و  . راهنمایی هاي بسیار خوبی برایم بکنند

صله اینهـا از  کارخانه زردآلو عقیده اي خوب است و یک دستگاه که کوچک براي منزلمان در باغ و کارخانه که فا
به عالوه اگر ممکن باشد چند کتاب . هم بسیار کم است ـ به هر حال خواهش دارم در طرح این امر مرا یاري فرمایید

از رفـتن  ارسال فرمایید که من یک کمی قبل مربوط به سال هاي سوم و چهارم مهندسی برق برایم بدست بیاورید و
شما می توانید تشخیص بدهید که کدام کتاب بهتر براي . لیسی پیدا نکردمچون من در اینجا به زبان انگ. مطالعه کنم
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البته دانستن این مطالب در آینده فکر می کنم کمک بزرگی بکند که دوستان خیـال  . مطالعه و به درد من می خورد
ردسـرهایی کـه بـه    به هر حال اینها مطالبی است که برایت نوشتم ـ از زحمـات و د  . بکنند معلوماتی در این راه داریم

دانـم  نمـی . کس به من نزدیک تـر هسـتی  م ولی خودت می دانی که شما از هرشما می دهم بسیار معذرت می خواه
کی خیال آمدن به اروپا داري؟ اگر در آینده نزدیک باشد گمان می کنم که بتوانم یک بـار دیگـر شـما را مالقـات     

دانم ویزاي کـریم  نمی. خواهد که بار دیگر شما را مالقات کنمچون اگر به ایران رفتم فرصت این بسیار کم . نمایم
و ناصر به چه مرحله اي رسیده است؟ در خاتمه بار دیگر از مراحم و محبت هاي بـی شـائبه شـما تشـکر کـرده و از      

-با تقدیم احترام . درگاه خداوند بزرگ برایت آرزوي سالمتی و سعادت می نمایم منتظر دریافت جواب نامه هستم
نوذر حبیبیبرادر شما 

887

14/حبیبی، نوذر: از

چمران، مصطفی: به

1965جوالي 21: تاریخ

در خصوص مالقات با شما کـه نوشـته ایـد قبـل از     . ضمن سالم نامه شما را دریافت کردم: دوست و برادر عزیزم
دانـم ایـن   ست و به هر حـال نمـی  ژوئیه ا21هفته اول ماه اوت باشد منظورتان شاید قبل از ماه اوت است البته امروز 

بنویسید که بتـوانم برنامـه خـود را    مالقات کجا انجام خواهد شد و تاریخ دقیق و ساعت و روز آن را لطفاً برایم فوراً
در خصـوص صـورت   . من گمان می کنم یک بیست روزي در اینجـا باشـم تـا کارهـایم روبـراه شـود      . ترتیب بدهم

در خصوص ارسال وجه مـی خواسـتم نظـرات خـود را بـه عـرض       . ال می گرددمخارج در همین نامه حضورتان ارس
طوري که شاید خودتـان بهتـر   ونی وضع من و پدرم و روابط ما آنهمانطوري که اطالع دارید در موقعیت کن. برسانم

می دانی حسنه نیست و بدون رودرواسی عرض کنم با کارهاي گذشته روي آن را ندارم که در ایـن نزدیکـی هـا از   
دانم دوستان عزیز توجه فرموده اند که اینجانـب بایـد یـک ذخیـره اي در     نمینم. ایشان تقاضاي ارسال وجه نمایم

چون همانطوري که می دانید من . ایران داشته باشم که در مواقع بسیار ضروري که حتماً پیش خواهد آمد خرج کنم
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دو هزار تومانی احتیاج داشتم چطوري بتـوانم آن را  در ایران صاحب شغل مستقلی نخواهم بود و اگر یک روزي به 
. مارك در پیش خود ذخیره داشته باشـم 1000من روي این اصل این را ضروري می دانم که حداقل یک . پیدا کنم

چون فردا هزار کـار پـیش   . البته مخارج خودم را آنجا خودم تضمین می کنم اینجا فقط به خاطر روزهاي مبادا است
یـک  دانشـگاه  ه مجبورم بدون اینکه پدرم بفهمد آن را بپردازم ـ تصدیق می فرمایید که تصمیم هاي  خواهد آمد ک

کمی زود بود الاقل صبر می کردید تا شخصاً خودم را مالقات می کردید و توضیحات کافی براي شما مـی دادم بـه   
ج مسافرت به ایـران بایـد وضـع    در خصوص خر. هر حال این پول فقط صرفاً به خاطر کارهاي پیش بینی نشده است

خود را یک سر و صورتی بدهم به عالوه فردي هستم که در آنجا وانمود می کنم که از آمریکا می آیم و باید سر و 
گمـان  يدر آلمان آمدن من با آن وضع اصالً خوب نبود بسیار. وضعم طوري باشد که تا اندازه اي مورد قبول بیافتد

خالصه با تهیه وسایل . البته باز هم حضوري در این موارد بیشتر توضیح خواهم داد. ی آیمنبردند که من از آمریکا م
البته با تبـدیل فرانـک بـه مـارك     . مارك می شود2000که جمعاً . مارك احتیاج دارم100و خرج مسافرت به ایران 

از ایـن فرانـک هـا    صورت حساب که ضمیمه است حاکی است که غیـر  . مارك را دارد1377فرانک ارزش 1500
. که با توجه به بیست روزي که اینجا خواهم بود به زور خواهد توانست مرا اداره کند. مارك موجود دارم294فقط 

مارك پایین بیاورم بـاز  900گر خیلی هم در خرج مسافرت قناعت کنم آن را به این لحاظ با توجه به مراتب قبل ااز 
هر گونه توضیحی احتیاج داشتید براي شما داده . امیدوارم دانشگاه تهیه بکندمارك بیشتر احتیاج خواهم داشت 500

بـه امیـد دیـدار بـا تقـدیم      . در خاتمه سالمتی و سعادت شما را از درگاه خداوند متعال مسئلت می نمایم. خواهد شد
در خصـوص وجـه هـم    . یدامیدوارم تاریخ مالقات و جواب این نامه را فوري ارسال فرمای-نصر ، برادر شمااحترام

مارك را فقط به منظور ذخیره 1000توجه فرمایید که من از اینجا بروم در آنجا دسترسی پیدا نخواهم کرد و من این 
. پیش خود احتیاج و ضروري است

: شب دیگر در هتل دیگر3، مارك17.50: شب اول در فرانکفورت:هتلـ1: 1965ژوئیه 21مخارج ـ تا تاریخ  
مارك، از اول ژوئیه تا 63.00: شب در مونیخ6مارك،  96.00: مارك8شب در هتل آخن شب 12مارك، 40.00

مارك ، هتـل در مـاینس بـراي یـک شـب در هفتـه قبـل بـا         150.00: ـ کرایه اطاق براي یک ماه در آخنآخر ژوئیه
مارك، پول 60.00: به مونیخپول قطار از آخن: ـ مخارج قطار و مسافرت2-384: جمع. مارك17.50: صبحانه

مارك، خـرج ماشـین   24.00: دو مرتبه: مارك، پول قطار از آخن به کلن و برگشت38.00: قطار از مونیخ به ماینس
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.مـارك 175: جمـع . مارك23.00: مارك، از ماینس به آخن30.00: در سفر اخیر به ریزباون براي رفت و برگشت
مـارك، خریـد لبـاس زیـر و     20.00: خریـد اطـو  مـارك،  50.00:پیـراهن  ك، مـار 85.00: شلوار دو عدد: ـ خرید3

ـ مارك با توضیح اینکه رادیو به مبلغ 1020: مارك ، از پول رادیو30.00: مارك، پول دکتر و دارو25.00: جوراب
350: جمـع . مـارك 40.00: خرید کفش یک جفت.مارك آن برادرم پرداختند140مارك خریداري شد که 240

روز 46یه ژوئ21ژوئن تا 5از _مارك10مخارج روزانه غذا و نظافت و سایر مخارج به طور متوسط روزي . مارك
مـارك، در  200.00: در دانشگاه: پول هاي دریافت شده-مارك 1369: جمع کل مخارج. مارك می شود460که 

. مـارك 315: ، و تبـدیل دینـار  )سوئیسیفرانک پول1000(مارك 978.00: مارك، از جمال230.00: فرانکفورت
با توجه به بیست روزي که در اینجا خواهم بود ایـن  . مارك294: الباقی و پول موجود از حساب. مارك1663: جمع

. پول به زور می تواند اداره کند

888

15/حبیبی، نوذر: از

دکتر مصطفیچمران،: به

1965جوالي 28: تاریخ

ضمن تقدیم سالم هاي فراوان هفته قبل نامه اي حضورتان ارسال شد امیدوارم ،چمرانسرور گرامی جناب دکتر 
منظور از ارسال این نامه جلب توجه آن جناب به این امر که ممکن است تـا یـک هفتـه دیگـر از     . دریافت کرده اید

تمـاس اینجانـب بـا    . داینجا من بروم خواستم به حضورتان عرض کنم که من بعد به آدرس آخن نامه ارسال نفرماییـ 
موقع حرکت از آلمـان شـما را   . مالقات کنماشتوتگارتامیدوارم در آینده در راه ایشان در . برقرار استمحمود

به این وسیله . وضع من از لحاظ ایران رفتن صددرصد قطعی نیست منتظر دریافت نامه اي هستم. مطلع خواهم ساخت
ن سرور گرام تشکر و سپاسگزاري کرده و سالمتی و سعادت آن جناب و بار دیگر از مراحم و محبت هاي بیکران آ

حبیبی با تقدیم احترام و تشکر برادر شما . عموم فامیل را از درگاه خداوند بزرگ مسئلت می نمایم

889
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16/حبیبی، نوذر: از

دکتر مصطفیچمران،: به

1965جوالي30: تاریخ

نامـه شـما دریافـت گردیـد،     . تقدیم سالم امیدوارم که حالت خوب باشددوست و برادر شفیق ضمنبه نام خدا   
از تشریک مساعی و همکاري و همفکري شما بسیار متشکرم و بسیار خوشـحال کـه   -1: احواالت به قرار ذیل است

همـین  فکر می کـنم . از ایران نامه اي برایم نرسیده که مسافرت خود را شروع کنم-2. برادر مهربانی چون شما دارم
راجع به وضع مالی در -3. دو سه روزه نامه یا تلگرافی دریافت کنم چند روز قبل تلگرافی هم به پدرم مخابره کردم

هر حال من از پدرم مقداري پول خواستم که یک کمی وضع لباس و سایر لوازمـات و یـک کمـی سـوغاتی خریـد      
رسید پول از پدرم برادرم آنهـا را پرداخـت نمایـد چـون     نمایم و حاال مقداري در اینجا پول تهیه کرده ام که پس از

از طرفی یک فردي پیـدا شـده   . فکر می کنم حواله پولی یک کمی طول بکشد و معطل شدن ده روز ثمره اي ندارد
از من خواهش کردند کـه آن ماشـین   . که ماشین اینجا خریده می خواهد به ایران برود ولی تصدیق بین المللی ندارد

صدیق دارم رانندگی بکنم البته برایم رفتن با ماشین آسان تر است و اذیتـی نخواهـد داشـت لـذا بـراي ایـن       را چون ت
مارکی 300روي این اصل نمی دانم شما قادر هستید یک . منظور بایستی به محض دریافت نامه از ایران حرکت کنم

غ را به شما حواله بدهد؟ امیدوارم که جواب این برایم تهیه کنید که به محض دریافت پول من از ایران برادرم آن مبل
در مورد مالقات فکر می کنم اگر خدا یاري بکند و کارها جـور شـود انشـاءاهللا تصـمیم     -4.  را فوري برایم بنویسید

از اینجا حرکت کنم چون با ماشین حرکت خواهم کـرد  ) اوت5(روز پنجشنبه هفته آینده ) هنوز قطعی نیست(دارم 
. البته در این مورد تحقیق خواهد شد و دو روز قبل بـراي شـما خـواهم نوشـت    . عات دقیق آن را بنویسیممی شود سا

با تقدیم احترام و تشکر. موفقیت و سالمتی شما را از درگاه خداوند متعال خواهانم.  منتظر دریافت جواب نامه هستم
علی نصر

890
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مصطفیدکتر چمران،: به

1965آگوست 1: تاریخ

منظور از نوشتن نامه این بود که یادآور شوم که تا اطـالع ثـانوي   . امیدوارم حالت خوب باشدضمن تقدیم سالم
به این آدرس فعلی براي من نامه نفرستید و چون آدرس برادرم بود و مدت یک ماه بود در بیمارستان بودنـد از ایـن   

. این آدرس براي من نامه ارسال فرماییداستفاده می کردم چون این هفته از بیمارستان خواهد آمد لذا صالح نیست به
در ضمن یادآور می شود که دیروز نامه اي از ایران رسیده که در آن اشعار می دارد که پدرم در مدت ده روز عازم 

ی بـه  یامیدوارم فردا و پس فردا یک خبرهـا . البته با این وضع ایران رفتن من به تعویق خواهد افتاد. آلمان خواهد شد
البته ممکن است . ممکن است که ما هم به مونیخ برویم. خواهد آمدمونیخفکر می کنم پدرم اول به . رمدست بیاو

اگر تنها باشم حتماً در اشتوتگارت . نمی توانم توقف کنیماشتوتگارتبرادرم هم به اتفاق من باشد که آن وقت در 
برایم نامه بنویسید البته من باز جریـان دقیـق را   آخن special deliveryشما می توانید به آدرس . توقف خواهم کرد

تـا  . روز سه شنبه یا چهارشنبه از اینجا برایت خواهم نوشت شما حتماً منتظر نامه من روز چهارشنبه یا پنجشـنبه باشـید  
ر نامه منتظ. به امید دیدار. امیدوارم که در کارهایت موفق شده باشی. آن موقع از نوشتن نامه به من خودداري فرمایید

نصر قربانت . من باشید
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18/حبیبی، نوذر: از

راستین، بهرام: به

1965آگوست 14: تاریخ

گرفتاري هاي زیاد و ناراحتی . از اینکه نتوانسته ام به موقع نامه براي شما ارسال کنم متاسف هستم: برادر ارجمندم
پدرم هفته گذشته وارد فرانکفـورت شـد از   . نویسمهاي روحی و روانی سبب شده که نتوانسته ام نامه اي براي شما ب

می خواستم این نامه را نوشته کمی از . آن روز گرفتاري هاي زیاد روحی برایم تولید شده که در وصف نمی گنجد
وضعیت خود براي شما نگارم به هر حال فشار روحی زیاد از طرف پدرم مـرا وادار کـرد کـه از فعالیـت هـاي فعلـی       
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از طرفی هم دنبال . چون امکان هر گونه فعالیت از لحاظ روحی و آمادگی نیست. ل تحصیل بگیرمدست کشیده دنبا
سـعی  . نکردن تحصیالتم ناراحتی زیادي براي پدر و مادرم فراهم رفته است که پدرم حاضر نیست مرا به ایـران ببـرد  

ضع پدرم کـه بـا حالـت مریضـی بـه      خالصه و. می کند مرا دوباره به آمریکا یا یک جاي دیگر براي تحصیل بفرستد
کمال بی انصافی می دانم که براي ایشان ناراحتی فکري دیگري بـا  . اینجا آمده است مرا سخت تحت تاثیر قرار داد

در موقعیتی گیر کردم که فقط چـاره را در آن دیـدم کـه بـه طـور قطعـی کنـاره        ین نوع فعالیت فراهم سازم لذا منا
پدرم که به مـن سـخت عالقمنـد اسـت     . تا در قسمت تحصیلم موفقیت کسب نمایمگیري کرده دنبال تحصیل بروم

حاضر نیست که به این زودي از من دست بکشد مسلماً در آینده موجب خواهد شد که هـر کجـا هسـتم دنبـال مـن      
فـه  ایـن وظی . به هر حال دوست ارجمند با این حالت روحی و جسمی قادر نیستم که به طور صحیح فکـر کـنم  . بیاید

اخالقی دوست ارجمند هست که مشخصات و کارت تحصیل دانشگاهی اینجانب را محو بکنند چون در آینده سـزا  
لذا خواهش می . نیست براي پدر پیرم که مبتال به مرض عالج ناپذیري است اشکالی ناراحتی هاي فراوانی ایجاد کنم

ید شاز طرف من هم مطمئن با. لی از بین ببریدطور کب وقع گذشته مشخصات اینجانب را بکنم که درخواست اینجان
لذا به . هر آنچه می دانم به باد فراموشی خواهم سپرد. که در کارهاي آینده شما کوچک ترین دخالتی نخواهم کرد

دانم سرنوشت آینده من چطور خواهد بود اگر جـوابی  من نمی. سالم هاي فراوان دارمجمالخدمت دوست عزیز 
در آینده اگر آدرسی پیدا کردم براي شما خواهم نوشت که اگـر جـوابی   . به این نامه داشتید آدرس مشخصی ندارم

در خاتمـه سـالمتی و سـعادت    . خواهم رفت به مقصد بعدي معلوم نیسـت آخنچون امروز فردا از . داشتید بنویسید
نصر با تقدیم احترام و تشکر . کنمشما را آرزو می
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1/حجازي، فخرالدین: از

یزدي، ابراهیم: به

13/12/1346: تاریخ



دفتر دوم ـ نامه ها 

1371

مبارز یادآور نیکویی از خدمات ارزنده و طرز تفکر راسـتین اسـالمی   مکتبمقاله ي ارزنده شما در دکتر عزیز
راي ما ادامه ي محبت و عنایـت و بـراي تیـپ    است و از شما بجوار کعبه ي عزیزاز مادعا براي شما در . شما بود

دانشجویان مسلمان، اشتیاقی وافرتر به رژیم آرمـانی و جـاودانی اسـالم هـدایت پیـروز بـدارد و اسـالم و اهـل آن را         
فخرالدین حجازي.  همواره پیروزتر و برتر

893

1/حریري، اکرم: از

طلیعه، سرور: به

7/7/1340: تاریخ

سالم عرض می کنم امیدوارم که حالت خوب باشد و در جوار شوهر و فرزندانت زندگی خوشـی  سوران عزیزم
. داشته باشی، اگر از حال ما خواسته باشی بحمداهللا همگی سالمت هستیم و بچـه هـا همیشـه احـوالپرس شـما هسـتند      

شاءاهللا کـه تنهـا بـه قاضـی نرفتـه      سوران عزیز حتماً یک دنیا از من گله داري که چرا به قول خود وفا نکرده ام ولی ان
ي کنکـور بـودم و در چنـد رشـته شـرکت کـردم در       اباشی چون من در این مـدت مشـغول درس حاضـر کـردن بـر     

رشـته  تصمیم دارم در . قبول شده ام و قرار است فردا بروم و رشته مورد عالقه ام را انتخاب کنمدانشسراي عالی
اگر چه اسـتعداد مـن در رشـته    (هاي انجمنی ما بی منفعت نباشد شرکت کنم فکر می کنم براي هدفروانشناسی
عصمت جان یا پوري خانماما من در این مدت توقع داشتم که تو جویاي حال من شوي الاقل از ) ریاضی است

اما سوران عزیز اینها چیزي نیست که ما بخواهیم به خاطر آن از یکدیگر برنجیم زیادي راجع بـه خـودم حـرف زدم    
خواهر عزیز مژده بزرگی دارم کـه تـو   . سر انجمن چون به تو قول داده بودم که از وضع انجمن تو را مطلع کنمبروم 

که خیلی بـا  ) به خصوص روزهاي یکشنبه(اقالً اینکه وضع انجمن آنقدر ترقی کرده . را خیلی خوشحال خواهد کرد
یاً اینکه عضو جدیدي به انجمن ما اضافه شده به نام سابق فرق کرده و ما قدم هاي موثري براي انجمن برداشته ایم ثان

که لیسانسیه زبان هستند و قرار است براي انجمن کالس زبان تشکیل دهـیم مـادر ایـن دختـر خـانم      خانم عسگري
یـا انجمـن دانشـجویان چـاپ     خانم کاتوزیانخیلی فاضل هستند و خودشان کتابی نوشته اند که قرار است توسط 
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این خانم عالقه زیادي به انجمن یکشنبه ما نشان می دهند و سه جلسه است که ما از محضر ). پسندندالبته اگر ب(شود 
پس فردا . ایشان مستفیذ می شویم بسیار خانم روشنفکر و با مطالعه اي هستند و می توانند به سواالت ما جوا ب دهند

ثالثاً اینکه چنـد مـاهی   .جاب براي ما صحبت کنندیکشنبه جلسه منزل ما است و قرار است انشاءاهللا ایشان راجع به ح
به طرز خیلی مدرن درست شده است چند هفته قبل نامه اي از ایشان دریافت کردیم انجمن بانواناست در مشهد 

خـانم  که یکی از اعضاء انجمن آنها که دانشجوي سال دوم پزشکی اسـت بـه تهـران مـی آینـد و در همـین ضـمن        
عازم خراسان بودند من نشستم و پیامی تهیه کردم که خیلی هم مورد پسند بچه ها واقع شد و با سفارشات میرخانی

مفصل دیگر توسط خانم میرخانی به مشهد فرستادیم باالخره یک هفته بعد توسط آدرسی که خانم میرخانی فرستاده 
سه مرتبه ما را سرافراز کردند و این مالقـات هـا   را پیدا کردیم و ایشان) نماینده مشهد(خانم راجی نیابودند منزل 

خیلی مفید بود و چند جلد کتاب برایشان توسط ایشان به مشهد فرستادیم و در همین روزها خانم میرخانی به تهـران  
به جلسـه . ایشان عالوه بر اینکه به جلسه انجمن بانوان مشهد رفته بودند. گویا مسافرت ایشان خیلی مفید بوده. آمدند

لیف ایشان را براي انجمن هدیه آوردند و ما از دیروز توسط أاز کتاب هاي تلدهم رفته بودند و سی جخانم رنجبر
نماینده خانم رنجبر در تهران شروع به یاد گرفتن قرآن به سبک خانم رنجبر هسـتیم جـاي شـما خیلـی خـالی اسـت       

بـه  تصـمیم گرفتـه خواهـد شـد و قـرار اسـت راجـع       سوران عزیز قرار است لباس انجمنی اینفرم شود و این یکشـنبه 
چون قرار است اوضاع با سال پیش به طبع فرق کند و اصالً رئیسی و نایب رئیسـی  . انتخابات جدید هم صحبت شود

البته این جریان را بعد از تصمیم مفصل برایت . ت نظار کارها را انجام دهدأتی به نام هیأدر کار نباشد و در عوض هی
خواهر عزیز راستی که جاي تو خیلی خالی است خیلی از وضع انجمن خوشحال و راضـی هسـتیم   . م دادشرح خواه

دیشـب هـم یـک عضـو دیگـري کـه       . اگر کار به همین منوال انشاءاهللا پیش برود تمام مقاصد ما برآورده خواهد شد
سوران .در انجمن نام نویسی کردو سال ششم ادبی می باشد ) البته ترك است(معلوم بود خیلی عالقمند و فعال است 

و طـرز فعالیـت شـان بـاخبر شـوم      انجمن هـاي اسـالمی  عزیز خیلی دلم می خواهد که از وضع آنجا مخصوصاً
موفقیـت ایشـان را از   .انشاءاهللا که تو هم در آنها شرکت می کنی لطفاً از قول من خدمت آقـاي دکتـر سـالم برسـان    

امیـدوارم هـر چـه زودتـر بـه      .فاطی و مرتضوي ها به شما سالم می رسـانند خداوند خواهانم تمام دوستان مخصوصاً
اکرم. خواهان سعادت و موفقیت تو. زیارت شما نایل شویم

894
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2/حریري، اکرم: از

یزدي، ابراهیم: به

ت/ب: تاریخ

دان خـوب خـود   امیدوارم که حالتان خوب باشد و در کنار سـوران مهربـان و فرزنـ   .خدا     آقاي دکتر سالمبنام
زندگی با سعادتی را بگذرانید و سخت مشغول فعالیت هاي علمی و اسالمی باشید که واقعاً اسالم احتیاج شدیدي به 

با دیدن محیط ایرانیان کـه همـه تمـایالت    شمال کالیفرنیاکه در این محیط من. افراد مسلمان و مطلع و فعال دارد
بیم دارم و اگر مسلمانان قدري ) ها هم همینطورندعرب(کشورهاي اسالمیکمونیستی دارند، از آینده ایران و سایر 

فرسـتم،  مـی زبانگروه فارسیدالر براي 50خوب، من . دیگر دیر بجنبند آنها این کشورها را قبضه خواهند کرد
ید، با آقاي را برایم بنویسکنفرانس اروپا لطفاً تاریخ دقیق . از طرف انجمن خودمان امیدوارم کمک کوچکی باشد

مخصوصاً آقاي .داردمیرا بیشتر به حرکت والطفاً هرچه زودتر مکاتبه کنید، چون نامه شما آنهاقندي و هاشمی
. انـد دالر فرستاده2که ایشان درحالی. ایدبرایشان نفرستادهمبارز مکتبآقاي هاشمی گفتند که دیگر شما . هاشمی

بفرستید چون خیلی احتیاج داریم و مطمئن باشید کـه شـخص مسـئول مبلـغ آن را     لطفاً از این نشریات براي ما بیشتر 
ايمقالـه . را انتخاب کنیم دارید از جلد اول تا چهارم براي ما بفرستیدمجله کدام مسلکاگر از .خواهد پرداخت

یـار دارنـد بـراي    ایشان اآلن یک ماشین فارسـی در اخت . که قرار بود بفرستید آقاي هاشمی تایپ کنند پس چطور شد
راسـتی آدرس نماینـده   . سـپارم را بخدا میدیگر عرضی ندارم، شما. ما می توانند از همان استفاده کنندمجله مدرسه

شمااکرم خواهرمتشکرم. زبان در آمریکا را براي من بفرستیدفارسیگروه

خبرخـوش،  .دهـم یـا نـه، بعـداً خبـر مـی     دیدن شما بیایمه دنیا سالم دارم نمی دانم بتوانم بیکسوران عزیز به
این فرم را هم پـر کـردم، لطفـاً بـرایم بفرسـتید      . هفته دیگر آمریکا خواهم بودقبول شدم، بنابراین تا سهM.Sامتحان 

.امدالر را من براي حق عضویت خودم داده50دالر از این 5ضمناً . آدرس ندارم
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3/حریري، اکرم: از
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یزدي، ابراهیم: به

ت/ب: تاریخ

ت اجرائیـه  را در هیأبرادر عزیز آقاي دکتر یزدي؛ پس از عرض سالم الزم می دانم قلباً انتخاب شما»    بنام خدا«
ه را بـ سهم بزرگی از موجودیت خودشرکت انتشارچون مطمئنم که همان طور که . اسالمی تبریک بگویمانجمن

تـرین قسـمت  ما اساس موسسه انتشار که یکـی از ضـروري  یاري خداي بزرگ مدیون شماست در این انجمن نیز ش
طور که از طرف شما ماموریت داشـتم تـا آنجـا کـه بـرایم امکـان داشـت بـا         من همان. ه خوبی بریزیدهاي آن است ب

یـک بـا آدرس و   تماس گرفتم و چند نفر افراد عالقمند را پیدا کردم که چند صـفحه بعـد یـک   کنگره نمایندگان 
چـه مـن   اگر. ام با آنها تماس بگیریداید و من به آنها گفتهطور که قول دادهمی نویسم، امیدوارم همانبرایتان توضیح 

آنطوري که فکر می کردم فرصت صحبت با افراد را نکردم، چون متاسفانه بر خالف میلم مرا منشی کنگره کردند و 
اسـت از پشـت میـز از    5/12کـه سـاعت   خوابیـدم و اآلن هـم   3دیشب ساعت . کسی حتی تنفس داشتمکمتر از هر

در ضمن می خواستم بگویم که خیلی خوشـحالم کـه بـه ایـن     . نویسمها استفاده کرده و این نامه را میفرصت بحث
برایم پـیش آمـده   چون متوجه شدم آنطور هم که توهم در شمال کالیفرنیا) چه تنها دختر هستماگر(ام کنگره آمده
خواستیم یعنی کمونیستی کامالً نیست و تیجه جهت سازمان دانشجویی خالف آنچه ما میدگان و در ننبود تمام نمای

فکـر مـی   . نماینده از شمال کالیفرنیا آمده بودنـد 16این موضوع بیشتر در شمال کالیفرنیا صدق می کند که متاسفانه 
اگرچـه اکثریـت آراء در ایـن    . شود موفقیت با آنها خواهـد بـود  ملیجبههکنم چنانچه فعالیت بیشتر از طرف افراد 

کمونیسـتی  -مقدار زیـادي تحـت افکـار سوسیالیسـتی    ملی شمال کالیفرنیا بهکنگره هم با آنهاست، ولی افراد جبهه
چـه زیـاد   اگـر . اسالمی را تبلیغ و ترویج کنیـد -امیدوارم که شما در این کنفرانس بتوانید افکار سوسیالیست. هستند

بـه هرحـال   . ی شود ندیده گرفت که انجمن دانشجویان در افکـار دانشـجویان اثـر زیـادي دارد    اما نم. امیدوار نباشید
:و اما آدرس دوستان آینده که امیدوارم بسیار مقید و فعال باشند. صالح و مصلحت خویش خسروان دانند

1-Mahmud Assar, P.O.Box 2195 sta.A, Champaign, ILL, 61820

شناسـید ولـی   را هم مـی دکتر احمد صقراند و ه سال گذشته در انجمن اسالمی فعال بودمحمود عصارآقاي 
فقـط در انجمـن   متاسفانه شک و شبهه ها و بدون جواب ماندن سواالت از ایشان باعث شـده کـه اکنـون ایرانـی هـا     



دفتر دوم ـ نامه ها 

1375

هـاي  و گویا بیشتر کتـاب دانشجویان فعالیت دارند ولی ظاهراً اظهار عالقه کردند که با شما مکاتبه و همکاري کنند
بـه هـر  . اند و بیشتر سواالت ایشان در مورد ظلم طبیعت و در واقع جبر و اختیار بودآقاي مهندس بازرگان را خوانده

آقـاي عصـار معتقدنـد کـه تنهـا راه نجـات ایـران راه        . حال معتقدم که در حالی هستند که احتیاج به راهنمایی دارند
. زمینه قبول آن را دارندآزادي است چون مردم نهضت

2-Khonsary, M.D.,Beth Israel Hosp. Patterson. N.J.

فرصت بیشتري نکردم کـه  . فقط ابراز عالقه کردند که مطالب اسالمی را مطالعه کنندآقاي دکتر خوانساري
.با ایشان صحبت کنم چنانچه فرصت شد در آخر نامه توضیح بیشتري خواهم داد

3-Majid Motaffaf, 3803 w. Columbus St, Chicago, ILL, 60618

تاکید بیشتري می کنم ایشان قبول کردند که هزار دالر سهام براي موسسـه چـاپ مـورد    آقاي مطففدر مورد 
.ماه دیگر در آمریکا هستند، اما فرد خیلی عالقمندي هستند7ایشان فقط . نظر بخرند

4-Noori Bahadori,  5718 N. Winthrop,  Chicago, ILL.

.ایشان هم قول همکاري دادند. آقاي بهادري فکر می کنم  برادر آقاي بهادري، احتیاج به معرفی نباشد
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4/حریري، اکرم: از

یزدي، ابراهیم: به

ت/ب:تاریخ

ت کردن با شما دست داد بحالم علیکم چند دقیقه قبل سعادت صبرادر گرامی آقاي دکتر یزدي  سبه نام خدا  
امیدوارم که خدا همیشه پشت و پناهتان در همه فعالیت هاي اسالمیتان باشد چندي پیش یک ایرانی از . که کوتاه بود

پشت سر ما و شما را ضدکنفدراسـیونی و مرتجـع   آمده بود و ضد شما تبلیغ می کرد البته نه جلو روي ما،هوستون
ین و چنان کند و گفتند که قرار است کنفدراسیون راجع به شما تحقیق کند و به مـا  باید کنفدراسیون چن. می خواند

حمله می کنند که شما با درست کردن جلسه اسالمی نیروي کنفدراسیون را ضعیف می کنید و خالصـه بهانـه هـاي    
ن تـازه وارد مـدت   البته ممکن است در ذهـن جوانـا  . زیادي براي تبلیغ علیه ما دارند که هیچ کدام هم کارگر نیست
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یک شب که ما رفتیم به یک شهر نزدیک بـراي ایجـاد یـک جلسـه     . کوتاهی اثر بگذارد ولی نه براي مدت طوالنی
دیدیم کنفدراسیونی هاي آنجا آمده اند و شروع کردند با ما دعوا و دو سه تا پسر که تازه از ایران آمده بودند چنـان  

ح که دوباره من رفتم کتاب به آنها بفروشم نه تنها نخریدند بلکه به یکـی از تحت تاثیر قرار گرفته بودند که فردا صب
خوان هم بود می خواستم کتاب مجانی بدهم نگرفت و گویا آن شب تا چهار صبح این جوان هاي تازه وارد که نماز

وت کـردیم و رفتـیم   دعـ عاشورا اما دوباره آنها را براي ! برگشتیم5/1در حالی که ما ساعت . آن جلسه برقرار بوده
عده اي از ایشان را آوردیم و خیلی موثر بود یکی از آنها گفته بود که داشتم از زندگی ناامید می شدم و عقیده ام را 

خوب این حرف ساده خیلی مسئولیت آفرین است و نشان مـی دهـد   . از دست می دادم و امشب دوباره امیدوار شدم
خالصه حرفی که می خواستم به شما بزنم . به کوري چشم همه دشمنان. دکه خدا کمک ما هست و حرف ما اثر دار

کـس پشـت سـر کـس دیگـر      گی بین خودمان جلوگیري کنـیم و هـر   دستجداً و اکیداً باید از ایجاد دواین است که
باید از اختالفات جزئی چشـم پوشـید و مـدافع یکـدیگر بـود چـون       .  بدگویی کند خیلی به نهضت صدمه زده است

را هم دوباره خیلـی  گروه کالیفرنیاباید سعی کرد . دشمن در کمین نشسته و حسادت خیلی بی تابشان کردهخیلی 
آنها بچه هاي کم تجربه ولی خیلی فداکار و صادقی هستند باید بـه آنهـا کـامالً هشـدار داد کـه      . صمیمی جلب کرد

. و آدرسی که خواسـته بودیـد مـی فرسـتم    .نباید از کسی از مسلمان ها جایی بد بگویند خوب حرف کوتاه می کنم
. لطفاً نوارها را با قیمت ارزان تري براي ما بفرستید چون هنوز هیچ درآمدي نداریم و از جیب مبارك باید بپـردازیم 

:آدرس پسـتی مـا  . هـم مقـداري از شـما طلـب دارنـد     آقاي غفـاري گویا 
Champain, Ill.- مزاحم نمی شوم شما را به خدا می سپارم و از او برایتان موفقیت و پشتکار بیشتر آرزو مـی  بیشتر

. آدرس شما را نداشتم لذا توسط آقاي خرازي نامه را فرستادم. خواهر شما اکرم. کنم
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5/حریري، اکرم: از

طلیعه، سوران: به

17/9/1340:تاریخ
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ولی در نامه ات نوشته . و نامه من بود خواندم یک دنیا خوشحال شدمنامه ات را که جواب د. سالمسوران عزیزم
بودي که نامه من تو را به اندازه کافی تنبیه کرده است آخر سوران عزیز من که قصد تنبیه تو را نداشتم چه باعث شد 

می گویم که اگـر  به هر حال باز هم. که ناراحت و متنبه شوي من به وظیفه خود و به قولی که داده بودم عمل کردم
اما این مرتبه نوبت من اسـت کـه از تـو عـذرخواهی کـنم      . باز هم جواب نامه را ندهی من برایت نامه خواهم نوشت

قدر گرفتاري زیاد داشته ام که هر وقت شب ها یادم می ات دیر شد باور کن در این مدت آنچون خیلی جواب نامه 
کاغذ پست آمریکا را فراموش کرده ام بخرم اما امروز که صـبح جمعـه   آمد که باید برایت نامه بنویسم می دیدم که 

دانشسـراي عـالی  رشته فیزیکمن االن در کـالس اول  . است رفتم و کاغذ خریدم و االن مشغول نوشتن هستم
سال است ترك تحصیل داشته 2براي من که مخصوصاً. فرسا استدرس می خوانم خیلی درس ها مشکل و طاقت

هـم خیلـی شـدید بـود چـون جمعـه       فعالیت انجمنبه این رشته عالقه دارم در این چند هفته گذشته ام ولی خیلی
ن روزها جاي تو خیلی گذشته جشن سالیانه ما برقرار شد راستی باور کن سوران عزیز که از صمیم قلب می گویم ای

مسال ما خیلـی عـالی و خـوب    جشن ا. قدر روز جشن یادت کردیم که شاید خودت توقع نداشته باشیخالی است آن
هم سخنرانی کرد و خیلی جالب بود و عده اي را به گریه انداخت من که بعـد از او بایـد   آدري خانم. برگزار شد

نمی توانستم پشت میکروفن بروم و اتفاقاً همان هیجان باعـث  برنامه را اجرا می کردم خیلی منقلب شده بودم و اصالً
ولی سوران عزیز در روز جشـن یکـی   .  لب از آب درآمد و خیلی مردم خوششان آمدشد که برنامه من هم خیلی جا

دو تا از بچه هاي انجمنی که هرگز از آنها نرنجیده بودم چنان مرا رنجاندند و دل مرا شکستند که دیگـر نمـی تـوانم    
ن تعطیل داشتم بنا بـه  قدمی به سوي انجمن بردارم دیروز عصر انجمن داشتیم و به من که به علت اعتصاب دانشجویا

اصرار خواهرم به انجمن رفتم و آنقدر در آنجا منقلب و ناراحت بودم که همه متوجه ناراحتی من شدند و من گفـتم  
از حرف خودم پشیمان شدم چون دیدم هدف من عالی تر که دیگر سعی خواهم کرد کمتر به انجمن بیایم ولی بعداً

به حرف و به تمسخر این عده معدود از میدان در بروم مخصوصاً امروز صـبح کـه قطعنامـه را کـه از     که از آن است 
به دستم رسید خواندم و دیدم ما را هم دعوت کرده اند که عضو شویم خیلی کنگره انجمن هاي اسالمیطرف 

دانشگاه هم جاي تو خیلی راستی سوري جان یادم رفت که بگویم دیروز در. خوشحال شدم و نیروي تازه اي گرفتم
و روز عزاداري براي سه نفر کشته شـدگان دانشـکده   آذر 16اعتصاب دانشگاه براي خیلی خالی بود چون روز 

نمی دانم چگونه این روز را .  سال پیش بود من هم دیروز با عده اي از دانشجویان دانشسرا به دانشگاه رفتیم8فنی از 
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و عالی بود که زبانم از گفتن آن عاجز است فقط آنقـدر بگـویم دو سـه مرتبـه بـه      برایت تشریح کنم آنقدر باشکوه 
هایم را بـا دسـتکش پـاك    شدتی متاثر شدم که بی اختیار گریه کردم اتفاقاً دستمال هم نداشتم و مجبور شدم اشک

رج پلـیس بـه   4کنم پلیس اطراف دانشگاه را مانند دیواري از گوشت محاصره کرده بود و در آن طرف خیابان هـم  
در . حال آماده باش ایستاده بود و از اجتماع مردم و از گوش دادن آنها به سخنرانی دانشجویان جلوگیري می کردند

اجتماع دیروز دختران در جلو قرار داشتند و عکس هاي سه نفر کشته شدگان با گل هایی که در اطـالف آن گرفتـه   
ا پیروزي نهایی از پاي نخواهیم نشسـت و سـایر شـعارها در پـیش هـم      شده بود و دیگر شعارهاي زنده باد مصدق ـ ت 

حرکت می کردند باالخره در پشت دانشکده هنرهاي زیبا اجتماع کردیم و عکـس هـا و شـعارها را روي پشـت بـام      
رانی ها عکس بزرگی از مصـدق  نطبقه اول بردند و یک بلندگو هم آوردند که خیلی مفید واقع شد و در اواسط سخ

یط دانشـگاه بـه   ر باالي پشت بام نصب کردند در اینجا بود که از صداي هورا و کف زدن هاي دانشـجویان مجـ  را د
بـه یـارب   (سخنرانی اول را یک دختر دانشجوي سال چهارم پزشکی به عهده داشت که بـا قطعـه  شـعر    .لرزه درآمد

و پسر عمـوي  مهندس حسیبیمله پسر خیلی قشنگ خواند و بعد از او چند نفر دیگر از ج) یارب شب زنده داران
سخنرانی هاي مهیج و خوبی ایراد کردند و مـن یـک وقـت متوجـه شـدم کـه       قندچی یکی از کشته شدگان به نام 

است و من هیچ از گذشت  این سه ساعت چیزي نفهمیده ام و ظهر بود که همه به خانه هایمان آمدیم و 5/11ساعت 
اما سوران .  اپ شده بود خریدیم خالصه جاي تو و آقاي دکتر خیلی خالی بودرا هم که تازه چپیام دانشجونشریه 

عزیز االن که این سطور را برایت می نویسم دلم می خواست که پهلویم بودي و برایت از بچه ها دردودل می کردم 
سـی را هـم   حرف می زدم گریه می کردم شاید کمی از ناراحتیم کم می شد به خدا که خیلی دلم گرفتـه اسـت و ک  

از همان هایی نارحت هسـتم کـه اگـر گـاهی نـاراحتی هـایی داشـتم        زه برایش درددل کنم آخر سوران عزیندارم ک
برایشان می گفتم اما حاال دیگر کسی در اینجا برایم باقی نمانده است تو را به خدا زودتر بیا و به فریاد انجمن بـرس  

انجمن اسـالمی دانشـجویان   ،انجمن هاي اسالمی بانوان مشهدانجمن خیلی احتیاج به تو دارد االن باید جواب
کنگره اسالمی را که برایمان پیام فرستاده بودند بدهیم و در ثانی جواب این قطعنامه را هم که دیروز برایمان فرستاده 

. همـه برسـد  اند به طور مفصل باید بنویسم نمی دانم چه کسی این کارها را انجام خواهد داد خدا خـودش بـه فریـاد    
ها هم سخت از انجمن کناره گرفته اند و خیلی کم به انجمن می آیند اتفاقاً دو نفر از آنها هم جـزو هیـات   مرتضوي

دادم خـانم میرخـانی  رئیسه انجمن هستند ولی هیچ فکر انجمن نیستند من هم دیشب استیفاي خود را نوشتم و به 
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هم خیلی کم به انجمن می آید و خالصه انجمن منحصر موالیی. البته فقط از بودن جزو هیات رئیسه نه از عضویت
به چند نفر خانه دار شده است اگر چه دیروز خیلی شلوغ بود ولی همه اشخاصی بودند که می خواهند فقط اسـتفاده  

خواهـد بـود و قـرار    انجمن اسالمی مهندسـین ببرند و فعالیتی در انجمن ندارند چند هفته دیگر هم جشن مبعث 
تومان خرج براي جشنشـان در نظـر گرفتـه انـد     2500که براي بانوان هم محلی در نظر گرفته شود و در حدود است

خیلی روده درازي کردم نامه تمام شد اما حرف هاي من تمام . انشاءاهللا که شما هم در آنجا فعالیت هایی داشته باشید
هم به شما سالم می رساند داداشم هـم قـم   فاطیببوس نشد از قول من به آقاي دکتر سالم برسان و روي بچه ها را 

است دیر شدن نامه مدتی هم تقصیر او بود چون گفته بود که صبر کن تا من هم قسمتی از نامه را بنویسم ولی دیگر 
.قربان تو اکرم. حوصله ام سر رفت و امروز از طرف او از آقاي دکتر عذرخواهی می کنم
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6/حریري، اکرم: از

لیعه، سرورط: به

12/1/1342:تاریخ

بسیار خوشحال و مسرور شدم به . نامه تبریکت یک ربع ساعت پیش رسید.سوري عزیز سالم بلند باالي مرا بپذیر
و ت پیداست کارت تبریک من هنوز به تتصمیم به نوشتن جواب گرفتم گرچه به طوري که از نامه اطوري که فوراً

خانواده خوب و سالمت هستید از لطف آقاي دکتر هم خیلی متشـکرم نوشـته بودنـد    انشاءاهللا که همه.  نرسیده است
که دریافت نامه ها را خبر دهید در صورتی که علت نوشتن دو نامه من با هم همین بود که در دومی خبر رسیدن نامه 

سـتند از فرسـتادن   هزنـدان را دادم ولی همان طور در بسته پیش من مانده است چون ایشان هنوز آقاي قلی پور
است بسیار موثر و جالب بود و نهضت یک سري روزنامه هم خیلی متشکرم آن را خواندم و االن هم پیش بچه هاي

را خیلی منقلب کرد االن اوضاع خیلی وخیم است و احتمال وقـایعی مـی رود دو روز   ممخصوصاً یک قسمت از آن 
روز بسـته باشـد تمـام    10بـود  مروز دو مرتبه باز کردند چـون قـرار  بود که بازار بسته بود ولی نمی دانم به چه علت ا

تبریز و مشهد و شیراز خیلی شلوغ است در تبریز چند دانشجو و یک افسر ارتش و یک . شهرهاي مهم قیام کرده اند
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لبـاس  سازمان امنیت تبریز را منفجر کرده اند قم خیلی شلوغ است روز دوم عید عـده اي کمانـدو بـا   . زن کشته شده
آقاي انصـاري رفته اند ولی آقا آنها را شناخته اند بعد به مدرسه قم رفته اند آقاي خمینی شخصی ابتدا به منزل 

مشغول وعظ بوده اند آنها بی جهت صلوات فرستاده اند و آقاي انصاري را عصبانی کرده اند آقاي انصاري که آنهـا  
ض شنیدن این حرف ریخته و تا توانسته اند طالب را زده عمامه ها را را نشناخته بودند گفته اند خفه شوید آنها به مح

برداشتند و خالصه آن قدر وضع فجیعی به وجود آورده بودند به طوري کـه کسـانی کـه از قـم آمـده بودنـد بسـیار        
عیـد  که در آن روز قم تشریف داشتند و اصالً امسال به جاي خانم و آقاي یزدي ناراحت و متاثر هستند از جمله 

یک اعالمیه بسیار تند داده بودند و اعالم کـرده بودنـد هـر کـس طرفـدار شـاه باشـد        آقاي خمینیعزا بود دیروز 
دشمن دین اسالم است و خود را براي مرگ حاضر کرده بودند امروز صبح شاه به مشهد رفت خدا می داند چه خبر 

مـی خواهنـد   شـایع اسـت کـه    . شود پس فردا هم که دانشگاه باز می شود معلوم نیسـت چـه وقـایعی رخ خواهـد داد    
دانشگاه را تعطیل کنند این هم نتیجه درس خواندن خالصه خواهر جان همان بهتر که اینجا نیستی و اال با آن اعصاب 
مریضت بیشتر ناراحت می شدي من هم خیلی این روزها ناراحت هستم مرتب شب ها خواب هاي وحشـتناکی مـی   

و فقط منزل چند نفر از دوستان انجمنی کـه دلـم برایشـان تنـگ     بینم امسال هم عید نداشتم و منزل فامیل اصالً نرفتم 
هم امسال عیـد نداشـته انـد و مـن     دکتر یزديگویا آقاي آقاي یزدي و مرتضويشده بود رفتم از جمله منزل 

را ندیده ام و تصمیم دارم جمعه منزل پوري خانم بروم و از اوضاع روز بیشتر بـاخبر شـوم چـون    پوري خانم هنوز 
ن به پوري خانم تلفن کردم و جویاي احوال ایشـان شـدم همـه    اآل. پیش آقاي دکتر استدست اول معموالًخبرهاي 

ایشان هم از اوضاع نگران بودند و معتقد بودند که خبرها را براي شما ننویسم .  خوب هستند و به شما سالم رساندند
غاز شود و ناراحتی ما هم با خوشحالی تـوام  چون ناراحت می شوي اما می دانم تو از خدا می خواهی یک جنبشی آ

خواهر از درس هایم پرسیده بودي خیلـی خـراب اسـت اصـالً     . است شاید انشاءاهللا از این وضع اسفناك رهایی یابیم
فروردین جدا درس بخوانم تا خدا چه خواهد مخصوصاً مکانیک و نور 15درس نمی خوانم ولی تصمیم دارم بعد از 

به تو سالم می رسـانند امیـدوارم   مامان و فاطی و اقدس. صه خدا انشاءاهللا کمک می کندخیلی مشکل شده خال
قربان تو . به همین زودي تو را ببینم خیلی دلم برایت تنگ شده تو را به خدا بیشتر از خودت و اوضاع برایم بنویسم

اکرم



دفتر دوم ـ نامه ها 

1381

سف شدم که چرا برایـت کـارت   نامه و کارت تبریک قشنگت رسید خیلی خوشحال شدم و متاـبرادر عزیزم 
درهـر  . نفرستادم می دانی که امسال تبریک تقریباً براي کسی نفرستادم جز اینکه جواب دادم البته به جز دو سـه نفـر  

مطالب و کاغذي که بـراي  . حال به نوبه خود سال نو را به شما تبریک گفته و امیدوارم سال موفقیت و پیروزي باشد
سفانه به ایشان دسترسی نبوده به ناچار قسمت هـایی را بـه یکـی از دوسـتان     أدي رسید متفرستاده بوآقاي قلی پور

دادم که انگلیسی خوبی دارد تا ترجمه کند و شاید در نشریات از آنها استفاده شـود ولـی گویـا مجموعـه اي بـود از      
آقـاي قلـی پـور را ببیـنم بـه ایشـان       مطالبی در گذشته که البد از شما خواسته بودند به ناچار آنها را در موقعی بتوانم

می خواستم یکی دو آدرس برایت بفرستم که اخبار جالب روز را براي آنها بفرستی تـا ترجمـه و چـاپ    . خواهم داد
از . شود ولی هنوز رفقایی که انگلیسی خوب دارند چنین آدرسی به من نداده اند و فعالً به همان آدرس قبلی بنویسید

انشاءاهللا بعد از این تمـاس بیشـتري بـا هـم     . را زود به اطالع شما نرسانده ام معذرت می خواهماینکه وصول نامه شما
ضمناً  خیلی متشکر خواهم شد اگر مطالب اسالمی که گفته بودید برایم بفرستید همچنین اگر تـاثیر  . خواهیم داشت

ظریات خودتان در این موارد خیلی ممنـون  قوانین آزادي زنان و تقسیم امالك را در آنجا برایم بنویسید و همچنین ن
نوشته فقط باید بگویم که دولت با زور و قلدوري مشغول اکرممقداري مطالبی که می خواستم بنویسم . خواهم شد

کـه جنبـه مـذهبی را مهـم نمـی      جبهه ملیانجام اعمال خود می باشد تفسیرهاي مختلفی می شود عده اي از افـراد  
دست انگلیسی ها می دانند عده اي خوشحالند از اینکه افراد مذهبی وارد جریان سیاسی راجریان قشقاییشمارند 

شده اند و می دانید فشاري زیاد بر آنها در این مدت وارد آورده اند به طوري که ایاب و ذهاب طالب در قم و بـین  
به حالت زندانی در حجـره هـاي   عده اي هم تقریباً .  تهران و قم خیلی مشکل شده و با لباس مبدل حرکت می کنند

از نظر اقتصادي و کشاورزي نیز اوضاع خـراب اسـت و بـا رفـتن ارسـنجانی کلیـه کارهـاي کشـاورزي         . خود هستند
ضـرع از او  معوق مانده است حتی عده اي از دهـاقین بـه نـزد مالـک خـود رفتـه و بـا ت       )شرکت هاي تعاونی و غیره(

یات اینجا برایتان می فرستند یا خیر اگر نمی رسد مرقوم فرمایید تا برایتان نمی دانم از نشر. تقاضاي کمک کرده اند
بـه  . از اوضاع آنجا و وضع کار و امکان تهیه کار و غیره برایم مطالب مختصري بنویسید خوشحال می شـوم . بفرستم

)حریري(قربانت حسین -امید دیدار

899
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7/اکرمحریري،: از

سورانطلیعه،: به

ت/ب: تاریخ

امیدوارم که حالت خوب و کیفت کوك باشـد و زیـاد از دسـت    . سالم گرم و صمیمانه من را بپذیرسوران عزیز
.  حال آقاي دکتر و فرزندان قشـنگت هـم کـه انشـاءاهللا خـوب هسـتند      . من گله مند نباشی و تنها به قاضی نرفته باشی

زیاد بـه مـن اجـازه نـداده اسـت کـه برایـت نامـه اي         سوران جان به خدا از اینکه در این مدت یکی دو ماه گرفتاري 
باور کن که مدت یک ماه است که اصالً به کتاب هایم نگاه نکـرده ام و اصـالً از درس   . بنویسم شرمنده و روسیاهم

شنبه گذشته عقدکنان برادر من بـا دختـر عمـویم بـود و قبـل از آن      . استادان به علت عقب افتادگی چیزي نمی فهمم
ري خرید و خیاطی و رفت و آمد زیاد و مهمانداري از طرفی ناخوشی مامان کـه بـه مـرض حملـه قلبـی      مدتی گرفتا

هـم گرفتـاري   دانشسـرا  در . اهللا حاال حالشان خوب شـده اسـت  را به خود مشغول کرده بود الحمددچار شده بودند
ست بحمداهللا تا به حال سـه  مرا به خود مشغول داشته و کمی از درس باز داشته اانجمن اسالمی دخترانتشکیل 

یا سـخنران دیگـري برایمـان    آقاي مهندس کتیراییشنبه قرار است 5جلسه انجمنی داشته ایم و این بار هم روز 
کـه متاسـفانه االن در زنـدان    مهنـدس بازرگـان  راجع به تقوي و روزه صحبت کند تا به حال چند مرتبه با آقـاي  

رئیس دانشسرا آقاي دکتر فیلسوفیي همکاري داده اند  و خودشان نزد هستند تماس گرفته ایم و ایشان امیدوار
سوران جان این روزها اوضاع ایران خیلی وخیم است و در حال . رفته اند و اجازه تشکیل رسمی انجمن را گرفته اند

لعـه قـزل ق را گرفته اند آقاي طالقانی را به جبهه و نهضتاست تمام سران دانشگاه در حال اعتصابحاضر 
برده اند و عده زیادي از دانشجویان زندانی هستند و در این چند روز آنها را آنقدر زده اند که بیشـتر آنهـا در منـزل    

شنبه عده اي اوباش به اسم دهقان به دانشگاه ریختند و با چوب به جان دانشجویان افتادنـد و تـا   5بستري هستند روز 
را خیلـی مجـروح کردنـد و وقتـی کـه بـه       انشجویان دانشکده فنـی دمی توانستند آنها را کتک زدند مخصوصاً 

کالس رسم آنها رفتند به خیال اینکه نقشه هاي آنها نقشه جنگـی اسـت گرفتنـد و پـاره کردنـد و چـون دانشـجویان        
میتینـگ بدهنـد آن   میدان جاللیهدستور سکوت داشتند هیچ گونه مقاومتی نکردند روز جمعه هم که قرار بود در 

بلوار کرجمیدان جاللیه تانک و سرباز گذارده بودند که کسی جرأت نداشت نزدیک شود ولی باز هم در قدر در
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چند دفعه زد و خوردهایی به وقوع پیوست دیروز که روز شنبه و روز رفراندوم قالبی بود عده زیادي از دانشـجویان  
ایـن اعـالم بـه    دانشگاه و دانشسرادر خیابان هاي بزرگ میتینگ دادند ولی آنها  را تا می خوردند کتک زدند در 

و شعار آنها بیشتر درباره خـود شـاه   ) ري شاه نهبا اصالحات ارضی موافقیم ولی با دیکتاتو(چشم می خورد 
و غیره در اخذ رأي هم هر کس رأي مخالف می داد او را بـه سـختی کتـک مـی زدنـد و      مرگ بر شاهاست مثل 

آمده بود می گفت خودم ناظر یک صحنه از کتک زدن محصلی قزوینیکی از همکالسان من که دیروز صبح از 
حـاال یـک   .م اسـت و اسـتبداد مطلـق حکمفرماسـت    الصه فعالً وضـع خیلـی وخـی   خ. که رأي مخالف داده بود بودم

عده اي چـاقوکش حرفـه اي در سـاعت    1341امروز پنجشنبه چهارم بهمن ". را عیناً اینجا می نویسماعالمیه جبهه
ر پالکت می کشیدند به دانشگاه ریختند و با رذالت هر چه تمام تجاوید شاهمست و الیعقل در حالی که فریاد 11

بودنـد از جـا کنـده و    هایی که دانشجویان در موافقت با اصالحات ارضی و مخالفت با دیکتاتوري شاه نصب کـرده 
گاه با چوب و چماق بـه کـالس هـا حملـه کردنـد صـدها دانشـجو را در سـر کـالس درس و راهروهـا           سوزاندند آن

یده شـده بـود آنگـاه بـه شکسـتن وسـایل       مضروب و مجروع کردند به طوري که سرسراي دانشکده ها از خون پوشـ 
استفاده می کردند پس از ارتکاب اعمال ننگین در کارگرآزمایشگاه ها پرداختند این رذایل و اوباش از نام شریف 

مورین انتظـامی  اه را تـرك نمودنـد البتـه پلـیس و مـأ     دانشـگ 12را حمل می کردند در سـاعت  عکس شاهحالی که 
مـا بـه مـردم دنیـا     . همکاري خود را با این اراذل حرفـه اي نشـان داد  یاوردند و عمالًکوچک ترین مخالفتی به عمل ن

اعالم می کنیم این است آن محیط آزادي که می خواهند در آن رفراندوم کنند ما ضمن پشتیبانی بی دریـغ خـود از   
داشته و اجازه نخواهیم داد حقوق کارگران و دهقانان نفرت عمیق خود را از برپاکنندگان این جریانات ننگین اعالم 

"کمیته دانشجویان جبهه ملی ایران. حقوق آنان که باید حفظ شود ملعبه دست دیکتاتور گردد

سوران جان امروز اول ماه مبارك رمضان است و االن رادیو دعاي افطار را می خواند جایت خیلـی خـالی اسـت    
ي جان علماء و واعظین هم اعتصاب کرده اند و امروز هیچ بله سور... من هم اگر خدا قبول کند براي افطار می روم

راسـتی خیلـی   . کدام به منبر نرفته اند چون دو روز پیش ژاندارم ها به قم رفته اند و طالب را کتک مفصـلی زده انـد  
مهندس راستی پاکتی که براي آقاي . طور مطالب درد می کندي اینآوردم ولی می دانم که سر تو براسرت را درد

یک ماه پیش فرستاده بودید به دستشان رسانیدم و هفته گذشته که ایشان را دیدم از شما پرسیدند و گفتند ازرگانب
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ه که دیگر نامه اي ندارید؟ سوري جان یادت باشد که تو هم در این مدت براي من هیچ نامه ننوشته اي اگر چـه بچـ  
یی دارم ولی خدا می داند وقتی از تـو نامـه اي بـرایم مـی    جاوقع بیدار هستی و من تدار و خانه دار و محصل و مهمان

جشن امسـال بحمـداهللا بـه    . برایت بنویسمجشن انجمنرسد چقدر خوشحال می شوم راستی قول داده بودم که از 
خوبی برگزار شد ولی مثل پارسال مرتب نبود مهمان هم زیادتر از اندازه آمده بودند ولی برنامه ها زیاد جالـب واقـع   

روزه می گیرند و نمی توانند بـه  خانم کاتوزیاناالن هم که انجمن تعطیل است چون . و توقع بیشتري داشتندنشد
تفسیر قرآن می کنند طالقانیمی روم و آنجا آقاي مسجد هدایتشب هاي جمعه مدتی است که به . شهر بیایند

براي نمـاز  دانشسرا امروز که به نمازخانه . ایمو چند محصل دیگر هم هستند که به آنجا می آیند ما با هم آشنا شده 
اهل انجمن همه خـوب هسـتند و   . رفته بودم عده زیادي از دختران براي نماز آمده بودند و من خیلی خوشحال شدم

دکتر فیلسوفیسوران جان امروز پیش ... روز بعد ... ده ام و از بقیه خبري ندارم را تازه دیمرتضوي هامن فقط 
گرفتن تشکیل انجمن اسالمی رفتم ایشان خیلی خوشحال شدند و اجازه دادند و قرار است نمازخانه ما را براي اجازه

د تا دختـران  خالصه دوست عزیز من خیلی امیدوار هستم و شنبه آینده قرار است انجمن تشکیل شو. هم مرتب کنند
و فقـط سـه روز اعتصـاب    . عتصاب بیرون آمدهراستی بگویم امروز مطلع شدم دیگر دانشگاه از ا. چه استقبالی بکنند

همچنین از . سوري جان خیلی دلم می خواهد از وقت آمدنت برایم بنویسی انشاءاهللا که براي عید می آیی. داشته اند
راي امیدوارم که به همین زودي به ایـران بیـایی و بـ   . فرزندان قشنگت که خیلی مشتاق دیدارشان هستم برایم بنویس

سوري جان لطفاً از قول من به آقاي دکتر سالم برسان و موفقیت ایشان را از خدا خواستارم و در .جا باشیایام عید این
ضمن بگو که اگر هر گونه نامه اي براي دوستان دارند در خدمت حاضرم و یا هـر خـدمت دیگـر در حـدود مـن از      

اکرم-مشتاق دیدار تو . دستم برآید مضایقه نخواهم کرد
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انشاءاهللا که حالت . باز هم اکرم سالم می کند هر کجا بروي سالم و دعاي من به دنبالت خواهد بودسوران عزیزم
خوب است کارت تو پریروز به من رسید از خبر آمدنت یک دنیا خوشحال شدم خیلی دلم می خواهد بدانم که کی 

ي ولی وسیله اي ندارم چون پوري خانم که تلفن ندارند و تلفن مامان شما را هم گم کرده ام فردا قـرار  وارد می شو
هم بیاینـد و از ایشـان   خانم یزدي و پوري خانمبرویم شاید کاتوزیانپیش خانم خانم دکتر نکوفراست با 

مـن یـک تلفـن بـزن کـه راسـتی مشـتاق        تلفن را بگیرم خالصه اگر من نتوانستم مطلع شوم وقتی وارد شدي لطفاً بـه 
موفقیـت  . دیدارت هستم روي ماه فرزندانت را هم می بوسم خدمت آقاي دکتر کاظم آقـاي یـزدي هـم سـالم دارم    

سوري جان اینکه مزاحمت شدم و نامه نوشتم بیشتر به این علت بود کـه  .ایشان را در همه امور از خداوند خواستارم
.  ن است برایت بنویسم اگر وقت کردي و به فرانکفورت رفتی سـري بـه آنجـا بزنـی    آدرس دایی خود را که در آلما

قرار است براي من دعوت نامه اي بفرستند اگر تو بتوانی آن را از آنها بگیري خیلی از تو متشکرم چون به امید خـدا  
ستان می داشتم و آنجـا  لی دلم می خواست آدرست را در انگلیمی خواهم ادامه تحصیل بدهم و به انگلستان بروم خ

بخوانم فیزیک الکترونیکخواهم هم مزاحمت می شدم که کمی برایم از دانشگاه هاي آنجا تحقیق کنی من می
سال در فرهنگ خدمت کنم و من می خواهم به 5ولی اشکالی در کار است که فارغ التحصیل دانشسرا هستم و باید 

هـم  طیبـه مقـدم  راي تحصیل فعالیـت کـنم سـوري جـان دختردایـی مـن       اسم خانه دار به آنجا بیایم و بعداً آنجا ب
است و آنجـا مقـیم اسـت ولـی     کریم رجائیانخاله ام هم همه با هم آنجا هستند اسم پسرآنجاست و پسر خاله من 

دایی و دختر دایی من تازه آنجا آمده اند و مثل تو غریب هستند سوري جان اگر نتوانستی آنجا بروي اشکالی ندارد 
,Mr Moghadam, Berger str 18:خودت را ناراحت نکن خودشـان بعـداً مـی فرسـتند ایـن آدرس آنهـا اسـت       

Frankfurt, Germany

اگر لطف کنی و یک ژاکت پشمی برایم بیاوري خیلی متشکرم چون از جنس هاي اینجا خسـته شـده ام و همـه    
از من قبول کنی و اال نمی خواهم چون همین قدر که آب می روند البته این در صورتی است که پولش را در تهران 

رنگ ژاکت به میل خودت . زحمت آوردنش را می دهم کافی است یک دنیا از تو متشکرم روي ماهت را می بوسم
بـه امیـد   . فاطی هم سالم می رساند و او هم یک ژاکت می خواهد قربـان تـو  . اگر براي من سرمه اي باشد بهتر است

اکرمدیدار 
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. سالم دوست قدیم و آشناي جدید خود را بپذیرید اصل حالم خوب است، آقاي دکتر برادر مهربانبه نام خدا 
درس ها نیز به یاري خدا پیش می رود و از ترم گذشته بسیار آسان تر شده اسـت فقـط مـدت خوانـدن     شما چطور؟
از ایران خبر تازه اي . هنوز زیاد است یعنی کند پیش می روم و به قول معروف باید آهسته و پیوسته برومیک صفحه

نوشته اید که . ندارم همه خوب هستند و مرتب نامه هاي گرم و محبت آمیز دارم که مرا تشویق به ادامه کار می کنند
خواستم تالفی کنم فوراً جـواب دادم انشـاءاهللا   من. تر جواب پس بدهدسوران می گوید آدم خوب نیست به بزرگ

اتفاقاً همین دو روز پیش از فاطی نامه اي داشتم که نوشته بود چرا من جوابش را .که مرا بچه فضولی نخواهید گفت
بخشش از بزرگ می بیند برادر دنیـا  دیر داده ام او می خواسته تالفی کند ولی با خودش فکر کرده خطا از کوچک

شاید مثل معروف کافر همه را به کیش خود . گ شده ام و نزد کوچک ترها کوچکده نزد بزرگترها بزربرعکس ش
به برادر محترم آقاي مهندس سالم دارم در مورد پول من اصـالً بـراي ایـران چیـزي     . پندارد در این مورد صدق کند

امه هم نمی توانم از برادرم بپرسم تازه او نمی به چه عنوانی گرفته اند و در نرا ننوشته ام و من نمی دانم آقاي مهندس 
هر طور شما بگویید عمل خواهم کرد اگر باید برایتان بفرستم چگونه بفرستم چـون  . داند شما برایم پول فرستاده اید

به حسین نامه خواهم نوشت و پیغام شما را خواهم داد او مرتب به . من حساب جاري ندارم و حساب پس اندازه دارم
. خواسـتارم ... سالم می رساند دیگر شما را به خدا می سپارم و برایتان سالمت سعادت شوکت شهامت سـیادت  شما 

اکرمخواهر شما 
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که دوست آمریکایی عروسی فریدهاالن از . سالم. به نام خدا   نامه خصوصی به خواهر سوران عزیز و مهربانم
خواستم به عروسی بروم نامـه تـو را دریافـت کـردم و     مسلمان شده من است آمدم و خیلی خوشحال هستم وقتی می

مسـلمان از  او با یک پسـر آمریکـایی   . سوران جان نمی دانی چقدر عروسی ساده و جالب بود. خیلی خوشحال شدم
د و بعد از عقد مرتب می لرزید که خودش هم می گفت قدر خوشحال بود که حد ندارلس آنجلس عروسی کرد آن

از سادگی او خیلی خوشم می آید مادر عروس خیلی خوشحال بود یا الاقل تظاهر می کرد ولی پـدر و  . که می لرزد
سوران جون امـروز عروسـی خـواهر    . خیلی متاثر بودند و هیچ شیرینی نخوردند) ساله17(مادر داماد و برادر عروس 

ز هست که برعکس این عروسی بسیار مجلل خواهد بود البته من دعوت نداشتم و تازه اگر داشتم هم شـاید  پروانه نی
نمی رفتم چون در ایران هم هیچ وقت به عروسی هاي مجلل و یا اینکه اگر در باشگاه بود نمی رفتم چند روز پـیش  

کتر و پروانه را شام دعوت کرده بود مرا نیز به رفتم آنجا یکی از بچه ها که چند نفر از جمله آقاي دخانه ایرانکه 
و ) نه آقاي دکتر(خانه اش برد و من از آن مهمانی هم خوشم نیامد اگر چه مفصل نبود اما همه مشروب می خوردند 

دانی که به قـول خـودت روحیـه حساسـی     من براي دکتر گفتم دوست ندارم دیگر به اینجور جلسات بیایم چون می
. می کنم کم کم آدم شوم البته براي آقاي دکتر در این مورد چیزي ننویس منظورم فقط پرحرفی بوددارم البته سعی

فوت مادرشوهر طوبی خانم را تسلیت می گویم از قول مـن بـه   . هم فوت کردهخانم میرخانیراستی سوران مادر 
. سـال سـراغ همـه مـی آیـد     120او سالم برسان و تسلیت بگو و بگو که مرگ حق است و خـواهی نخـواهی بعـد از    

طور که همیشه گفته ام البته همان. هم سالم مرا برسان آقاي دکتر نوشته اند که او مرید من شدهون به شریفه سوران ج
طور باشد و از تظاهر متنفرم ولی این اسـت کـه   ت در حالی که خودم نمی خواهم اینظاهر من خیلی آدم گول زن اس

ت پی برد و به عیب هایم وارد شد و باز هم دوستی خود را با من حفظ کرد آن وقـ هست البته اگر کسی به باطن من
سوران نوشته اي نمی دونی وقت خواهی کرد به مدرسه بروي یـا نـه تـو را بـه خـدا      . می شود اسم او را مرید گذارد

دیگر تنبلی به تنبلی را کنار بگذار و بگو یاحق خداي بزرگ کمک خواهد کرد مطمئن باش مدتی که عادت کردي 
ه بتوانـد دور از  را بفرستید ایران سن او به اندازه اي رسیده اسـت کـ  خلیلراستی چرا شک دارد . سراعت نمی آید
. سوران جان نوشته بودي من تخیلـی فکـر مـی کـنم و بعـد از عملـی نشـدن از میـدان در مـی روم         . شما زندگی کند

اراحتی زودتر با شرایطی که داشتم به نظر عادي بود و هر کس دیگر بود البته ن. بحمداهللا که هنوز از میدان در نرفته ام
ناراحت می شد راستی سوران من جواب مهندس را خیلی مفصل تر دادم اما او جواب مرا نـداده شـاید مـی خواسـته     
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الم مرا تالفی جواب ندادن برادرم را درآورد و شاید هم فکر می کند اگر قطع رابطه کند بهتر است به هر صورت س
سوران جون من یک حقیقتی کـه بـه او پـی بـرده ام ایـن      . جداً سعادتش را از خداي بزرگ می خواهم. به او برسان

هر کدامش را می خواهی قبول کن چـون خـودم   (است که نمی خواهم و یا نمی توانم و یا خیلی برایم مشکل است 
انواده ام نمی توانم بنویسم چون آنها با تمام وجودشان می که تنها اینجا باشم و براي ایران یعنی خ) هم مطمئن نیستم

وصل کرده اي یاد من بکـن و دعـا   را اگر نمازي خواندي و احساس کردي که بی نهایت . خواهند من درس بخوانم
پاك خورده مسلمان در آمریکا سراغ این حقیر را بگیرد البته من خودم در ایـن نـواحی کسـی را نمـی     کن یک شیر

البته می دانم که فکر نمی کنی دنبال شکل و قیافه می گردم با آقاي . دام از بچه ها باب طبعم نیستندهیچ کشناسم و
به زیباي زیبا و خلیل خوب و . دکتر و سوران هنوز روابط صمیمی برقرار است فقط من کم وقت می کنم آنجا بروم

خلیل به زودي خوب شود نوشته اي که بچه ها بزرگ لیلی ملوس و خلیل بانمک و شیطان سالم دارم انشاءاهللا گلوي 
و تو پیر می شوي باید بگویم که تو نیز بزرگ می شوي روحت بزرگ می شـود و بـه سـوي کمـال پـیش مـی رود       

سوران جون خیلی پرحرفی کردم شاید بتونی حدس بزنی چقدر دلـم  . حد سعادت و آرزوي همه ما استکهیکمال
دوسـتی کـه همیشـه    -اکـرم قربانت -خدانگهدار. امتحان اینطور پرحرفی می کنمبرایت تنگ شده که دو شب به 

االن یک دختر هندي . خبر جالب خنده دار برات بنویسمباره باز کردم یک سوران نامه را دو. تت خواهد داشتدوس
PHD     خود را در روانشناسی تعلیمی گرفته و دو تا لیسانس زبان و یکی ریاضی داره توي اطـاقم اومـد و یـک کاغـذ

کوچک آورد و گفت می خواهم این را زیر متکایت بگذارم گفتم چیست آهسته گفت تکه اي از کمک عروسـی  
خبرش را برایـت مـی نویسـم    فردا صبح. خنده ام گرفت. فریده و گفت که زوج خود را شب در خواب خواهم دید

مهندس بازرگان و آقاي آیت اهللا اصالً آقاي . دیشب تا صبح خواب دیدم. خواهر جان صبح بخیر. شب بخیر
غیـر ایرانـی   را خواب دیدم که آقاي مهندس یک فکر تازه کرد و گفت تنها راهی که براي ما مانده  افرادطالقانی

من گفـتم پـس   . کنیم تا کسی به قیافه آنها شک نبرد و از آنها استفاده کنیمکه قیافه مختلفی دارند مثل ژاپنی تربیت
البته در خـواب  (نباید به کسی بگویید گفت شما اولین کسی هستید که گفتم و به کسی نگویید قول دادم که نگویم 

.بقیه در نامه آینده: ثانیاً خواب دیدم که در خواب دیدم) نه بیداري
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انشاءاهللا کـه حالـت خـوب و فرزنـد تـودلی نیـز حـالش خـوب اسـت          . به نام خدا     سوران عزیز و مهربانم سالم
ت کردم و قدري هم از بحالن یک ساعت با پروانه با تلفن صسوران جون ا). خواستم بگم بره تودلی ترسیدم برنجی(

برایم بنویس چند ماهه می روي چون من مـی  . ه اید و تو خیال داري به ایران برويتو گفت که با تلفن صحبت کرد
دلـم بـراي تـو    شرکت کنم و واقعـاً اردوي مسلمان هاخواهم آن طرف ها بیایم و می خواهم طوري بیایم که در 

راسـتی  . شـود تنگ شده اگر بتوانی برنامه ات را طوري جور کنی که براي ایام اردو آمریکا باشی خیلی خـوب مـی  
جداً می خواهی بروي چون براي من نوشته بودي نمی توانی زیبا را تنها بگذاري به نظر مـن اگـر دنـدان روي جگـر     

گویا مایل نیست البته حق دارد چون . من که نمی توانم بروم چون برادرم نامه نداد. بگذاري کار عاقالنه اي می کنی
راستی سوران جون از قول من خیلی به آقاي دکتر سالم برسان همچنین بـه  ماه بیشتر نیست که آمریکا آمده ام 9من 

حـال  . خلیل و زیبا روي ماه لیلی و یوسف را هم می بوسم براي خلیل چه فکري کردید آیا ایران می فرستیدش یا نه
یانجمن اسالممن خیلی خوب است و نگران نباش همان طور که نوشته اي کمتر به خودم سخت می گیرم یـک  

سوران جـون از مهنـدس   . خالصه سرم را گرم کرده ام. ت باید بکنمبو من پس فردا صح) ایرانیان(درست کرده ایم 
هفته گذشته آقاي عمدي تلفن کرد و مرا به بخش سـالیانه  . چه خبر چرا جواب نامه شما را نمی دهد شاید ایران رفته

ت و ایرانیـان هـم برنامـه داشـتند و پـول حسـابی       دانشگاهش دعوت کرد دو روز آخر هفته رفتم خیلی خوش گذشـ 
دوستت اکرمقربان تو . درآوردند بیش از این مزاحمت نمی شوم و به خدا می سپارمت
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مثـل  (ت آمیزت را نامه گرم و محب. روي ماهت را می بوسم. به نام خدا      سوران دوست و خواهر مهربانم سالم
امروز دریافت کردم خودم تصمیم داشتم که یک نامه برایت بنویسم و بگویم که می خواهم بـراي تابسـتان   ) همیشه

دیروز سر کـالس خیلـی دلـم شـور مـی زد      . سوران جون نمی دانی چقدر خوشحالم اصالً باورم نمی شه. بروم ایران
وقتـی  . را هم بگذرانم بعد بیایم منزل و نامه هایم را چـک کـنم  باالخره نتوانستم صبر کنم تا دو ساعت کالس عصر

رسیدم منزل دیدم دل شور زدنم بیخود نبوده و فاطی نوشته که برایم بلیط هواپیما خریده اند باور کـن از ذوق اصـالً   
کـه بیـایم   سوران جون تصمیم حتمی است. نتونستم نهار بخورم و مثل دیونه ها توي خونه سروصدا راه انداخته بودم

مـاه جـون   15خواهم رفت و حـدود  ) جون23(شما را ببینم و یک هفته زودتر حرکت خواهم کرد من با هواپیماي 
چقـدر  پیش تو  خواهم آمد و دلی از عزاي دیدارت در می آورم که واقعاً نمی دونم چطور برات بگم که دلم برات 

به من معرفی کردند ولـی هـر وقـت فکـر مـی کـنم یـاد        )رآلی(انشگاه دیگه نزدیک هاي شما راجع به د. شدهتنگ 
خالصه وقتی آمدم پهلوت برات مـی گـم خیلـی    . می افتم و فکر می کنم شاید این بهتر باشد) برکلی(دانشگاه قبلی 
راستی چرا کاري نمی کنـی کـه خلیـل بـا یکـی از      .به برادر عزیزم آقاي دکتر یک دنیا سالم دارم... حرف ها دارم

خواسـت آقـاي مهنـدس را ببیـنم     سوران من فقط یک شب در ژنو توقف دارم دلم می. دانشجویی برودهواپیماهاي
و اما راجع بـه  !! ولی افسوس که راه خیلی دور است و نمی توانم بروم نامه هم نمی نویسم چون جواب نامه ام را نداد

تیپ من و او به آمریکا بیاید مگـر فامیـل   صالح نیست یک دختر تنهادختر خاله آقاي دکتر به نظر من اصالًپروانه
سوران باور کن با وجودي که خدا بهترین شانس را از این لحاظ براي مـن  . ه باشدنزدیک و محرمی در آنجاها داشت

منزلی که من هستم نمی دونی چقدر خوبه . فراهم کرده ولی باز من از تنهایی و از اینکه مزاحم دیگران بشم ناراحتم
آقـاي صـاحبخانه   خـانم و . تا از شرق هستیم و همه زبان همدیگر را از لحاظ غربت می فهمیم12یا 10دختر که 14

یش بگـویم کـم اسـت وجـود     که هر چه از محبت هـا دکتر چمرانمثل یک پدر و مادر به ما مهربان هستند آقاي 
قاي مهندس امیر انتظام که هر دو هفته یک بار مرا براي خرید می برد و خالصه به قـول دوسـتانم کـه مـی     پروانه و آ

نوس أبراي اینکه یک دختر همفکر و یا مردي کـه آزادانـه بـا او مـ    .گویند با این همه موقعیت و شانس چرا ناله دارم
جداً دو ترم قبل خیلی برایم سخت بود و حاال عادت کرده ام و ناراحت نیستم و چند تـا دوسـت خـوب    . باشم ندارم

قربـان تـو   . بـراي دیـدار  خالصه بقیه حرف ها بعداً. پیدا کرده ام و یک انجمن براي ایرانیان مسلمان تشکیل داده ایم
از اینکه نوشته اي ایـران نمـی ري   . روي ماه لیلی و یوسف و زیبا را می بوسم و دست خلیل آقا را می بوسم-اکرم
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را برام بنویس خیلی متشکر می شم بـرام مـبهم   ) دانشگاه(اگر بتونی رونوشت مطلب . از خیلی جهات خوشحال شدم
برام بنویس پروانه کدوم دانشگاه می خواد بـره شـاید بتـونم    راستی سوران. بود ـ آدرس هاي لواسانی را هم بفرست 

چنـد شـب مـن بـا     . آقاي دکتر چمران خیلی سالم مـی رسـاند  . کاري کنم با هم باشیم در این صورت اشکالی نداره
.لذت بردم جاي تو که خیلی به گل عالقه داري خالی بودایشان و پروانه رفتم به نمایش گل واقعاً
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یـک  . به نام خدا     سوران مهربان و آقاي دکتر برادر عزیز و فداکار نامه محبت آمیز شما را االن دریافت کـردم 
دنیا خوشحال شده ام چون خیلی دلم برایتان تنگ شده بخصوص این تلفن باعث شد بیشتر متوجه این دلتنگی خودم 

بـراي ببخشید که این لغت را به کار می برم بهتـر از ایـن   (ه شده بودم شئید تا مدتی بعد از تلفن به کلی نکنشوم باور
تلفـن بـاز کـنم ولـی صـداي پرمحبـت       من هیچ قصد نداشتم که سـر درد دل را پـاي   ). وصف حالم لغتی پیدا نکردم

. ا بی اختیار به گفتن راز دل وا داشتخصوص سوران که همیشه در دوران سخت زندگی در بیروت همرازم بود مرب
البد تعجب می کنید که چرا گفتم از درس خسته شده ام من که آنقدر سنگ درس به سینه می زدم راسـتش خـودم   
هم علتش را نمی دانم ولی زندگی تنها و مشکل زبان دو عامل مهم آن بوده اند که البته سعی می کـنم راه چـاره اي   

دانشـگاه اسـم ننوشـتم    یک علت اینکه مجدداً. اال که مشغول زبان شده ام کمتر ناراحت هستمبیابم و تا اندازه اي ح
این بود که به نظرم می آمد پول این دانشگاه خیلی گران است و آنقدر استفاده نمی کنم و جداً ناراحت بـودم حـاال   

مریکا را هم در نظر بگیرم نمی می خواستم یکی از دانشگاه هاي شرق آ. تقاضا کرده امدانشگاه سن خوضهبراي 
به نظرم اگـر نزدیکـی   . بهتر استState collegeدانم کدام یک در فیزیک خوب است شهرهاي نزدیک شما کدام 

راستی کمپ مسلمین کی آن طرف هـا  . هاي شما بیایم و الاقل هفته اي یک بار بتوانم بیایم نزد شما خیلی بهتر باشد
آقاي دکتـر نوشـته   . لیفرنیا است به هر صورت عالقمندم اگر امکان داشته باشد بیایمشنیده ام امسال نزدیک کا. است
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جداً نامه پر لطف شما مرا به یاد . خوش به حال تقی خانن است باید عرض کنم به اکرم چه، بودید دنیا گذر تقی خا
رده و خیلـی دیـر جـواب    باید بگویم از من هم قهر کحسینراجع به . انداختبیروتروزها و ماه هاي اول خوش 

نامه هایم را می دهد نمی دانم چرا؟ سوران جون آیا کـار در بیمارسـتان را بـراي کـارآموزي مـی کنـی یـاد گـرفتن         
من هم خیلی دلـم  . نوشته اي خیال داري تابستان بروي ایران. پرستاري است چون کار شب خیلی خسته کننده است

اً می خواهند که من درس بخوانم نمی دانم بـاالخره چـه خواهـد شـد     می خواهد ولی برادرم موافق نیست و همه جد
راستش دیگر به خدا واگذار کرده ام و زیاد هم خودم را خسته نمی کنم هر چه پیش آید راضی هستم خوب دیگـر  

اکرم دوست قدیم شما .  نامه تمام شد

م من صبح آن روز هم تلفن کردم راستی سوران جون از اینکه یکشنبه از خواب بیدارت کردم معذرت می خواه
االن سر کالس ریاضی هستم و آخر درس بود که رشته مطلب از دستم در رفتن و یـاد هندوسـتان کـردم    . که نبودید

از اول یا آخر درس مثـل  . حتی اخالقش محجوبی و جدي بودنش!!چون استاد ریاضی ما عجیب شبیه مهندس است
من هم خداحافظی می کنم و می روم کالس زبان می بوسمت باي باي time's upبرق درس می دهد و االن گفت 

االن دیدم خانم معلم سر کالس قوطی پودرش را در آورد و بعـد  . فردا صبح ـ دیروز یادم رفت نامه را پست کنم -
آخـر زمـان   می بینی خواهر دوره . شانه اش را و جلوي همه بچه ها در حالی که رو به بچه ها ایستاده بود توالت کرد

تازه خانم معلم توقع داره ما مثل بچه هاي قرن بوق مودب باشـیم در حـالی کـه خـودش هـیچ      . چه کار که نمی کند
لی هم پیر و هاف هافو است اما بانمک است چون خیلی زور می زنه تا درس بده خـوب  یمالحظه کالس را نداره خ

. دیگه خداحافظ
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به نام خدا     سوران مهربان و عزیزم  سالم انشاءاهللا که خوش و خرمی و در کنار آقاي دکتـر مهربـان و فرزنـدان    
دوست داشتنیت زندگی خوش و سعادتمندانه اي داري اگر از حال من بخواهی بحمداهللا جسـماً سـالمت هسـتم امـا     

یران خیلی تنگ شده، دوست همفکري ندارم و در بیروت هم صحبتی با تو روحاً احساس خالئی می کنم دلم براي ا
اما در اینجا هیچ کس نیست یک دختر پاکستانی و یکی هندي در منزل مـا هسـتند   .  براي من یک دنیا ارزش داشت

زیاد نمـی  که نسبتاً با من دوست شده اند اما چون فارسی نمی دانند در ضمن ایده و هدف آنها خیلی با من فرق دارد
و . ند برگرددهخود را در رشته تعلیم و تربیت گرفته و می خواهد بهPHDدختر هندي . توانم با آنها یک رنگ شوم

هر دو خیلی مهربان هستند و به . دوره دیدن به آمریکا آمده استبراي یک سال. دختر پاکستانی هم دکتر طب است
هـم  ! آقاي دکتر شمع. در درس به من کمک می کند12ساعت من محبت می کنند و دختر هندي بعضی شب ها تا 

خیلی وجودشان براي من مفید است گاهی دو روز آخر هفته را به منـزل آنهـا مـی روم و از محبـت پروانـه و ایشـان       
راستی سوران عزیز نگفتم که دانشگاه می روم و درس فیزیک و ریاضی دارم که خیلی فیزیکش از . برخوردار هستم

سوران جـون  . الحات زبان برایم مشکل است و جداً وجود آقاي دکتر در این مورد برایم خیلی ارزش داردنظر اصط
راستش نمی دانم که آیا به محیط اینجا خواهم توانست عادت کرد یا نه چون اگر همیشه ایـن طـور احسـاس خـالء     

ک نامه برایت دادم هنوز جوابش را راستی من یک ماه پیش ی. ن محیط براي من مشکل خواهد بودکنم ماندن در ای
نداده اي شاید نرسیده است به هر حال لطفاً جواب این نامه را زودتر بده و از وضع خودت بخصوص وضع روحیـت  
براي من بنویس به آقاي دکتر یک دنیا سالم مرا برسان و خلیل و زیبا چه کالسی قبول شده انـد و از کـالس عقـب    

از خـداي بـزرگ   . مهربان چه می کند خیلی دلم براي همه شـما تنـگ شـده اسـت    نیستند یعنی چطور است یوسف 
اکرم دوست همیشگی تو . سعادت و هدایت همگی را خواستارم
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وز این نامه را پسـت  نامه شما را برایم آوردند خوشبختانه من هنمهندس امیرانتظامسوران مهربان امشب آقاي 
االن حـالم خیلـی خـوب    . نکرده بودم چون فکر کردم آدرس قبلی احتماالً اشتباه بوده خواستم از آقاي دکتر بپرسـم 

رفتم و یک دختر آمریکایی را دو هفتـه اسـت مسـلمان شـده کمـی      انجمن اسالمیامشب به جلسه مهمانی . است
آمدم بچه هاي منزلمان براي یکی از بچه ها جشن تولد دادند حرف زد نمی دانی چه حالی پیدا کردم و شب هم که

سوران جون خانواده ما جز محبت از تو چیزي ندیده . و من کمی آنها را سرگرم کردم اسم مرا شیطان لقب داده اند
اند و جز محبت احساس دیگري نسبت به تو ندارند امیدوارم که این حرف را از من قبول کنی من هـم قربانـت مـی    

. روم و چاکرت هستم و به دوستی تو افتخار می کنم دیگر دلم نمی خواهد حرف هایی که بوي نفاق می دهد بزنـی 
به آقـاي مهنـدس   . را دیگر نمی بینم فقط پیغام که به من دادند رساندم و بیشتر وظیفه ندارمآقاي الجزیره ايمن 

قلبـاً سـعادتش را از خـدا مـی     . نگرانـی نداشـته باشـد   امیدوارم هیچ گونه.سالم مرا برسان و از وضعش برایم بنویس
.می خواستم برایش نامه بدهم ولی فکر کردم شاید باعث ناراحتی مجددش شود. خواهم
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خوشـحال شـدم امـا خیلـی     سوران مهربانم سالم انشاءاهللا که حالت خوب است نامه ات را پریروز دریافتم خیلـی 
. دسـامبر شـروع خواهـد شـد    14یـا  13باعث تعجبم شد که نوشته بودي آقاي دکتر روزه می گیرند چون رمضان از 

راستی سوران جان کسی ایرانی می شناسی که با او هم صحبت شوي من از این حیث خیلی ناراحت هستم با دختران 
هی احساس می کنم می خواهم به ایران فرار کنم و همین موضوع باعث ایرانی که در اینجا هستند آشنا شده ام و گا

می شود که خوب درس نخوانم االن به شدت افسرده هستم البتـه روز پـیش حـالم خـوب بـود گـاهی بـدون سـبب         
ماه که سینما نرفته بـودم دیشـب   5ناراحت می شوم و یاد گذشته ها می افتم شاید علتش فیلمی باشد که دیدم بعد از 

راستی سوران جـان از اینکـه خطـم    . ا دوستان یک فیلم هندي رفتم که خیلی ناراحتم کرد و تمام مدت گریه کردمب
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ایران همه سالمت هستند . خیلی بد است ببخشید چون کمی انگشتم سوخته و نمی توانم به خوبی قلم در دستم بگیرم
خواهر جـان  . نوز نمی دانند که من با تو مکاتبه دارمو گویا فاطی به دیدن طوبی خانم رفته و آدرس مرا هم داده و ه

باز در نامه ات شکسته نفسی کرده بودي اگر حوصله درس خواندن نداري احتیاجی نیست کـه خـودت را سـرزنش    
شاید علت این است که افرادي مثل من و تـو خـوب   . داري استین وظیفه برایت خانه داري و شوهرکنی مقدس تر

سوران جان مـی  . ي خود را در شرایط خاص روحی حفظ کنند حساسیت فوق العاده آنها باشدنمی تواند تمرکز قوا
خواستم براي مهندس نامه بنویسم ولی فکر کردم شاید باعث ناراحتیش شوم این بود که منصرف شدم اگر تـو نامـه   

خدا برایش سعادت آرزو خیلی دلم می خواهد خوشحال باشد و از . نوشتی سالم مرا برسان و بگو که حالم بد نیست
می کنم شاید فکر کنی که تعارف می کنم ولی باور کن این حرف را با تمام قلبم مـی گـویم کـه سـعادت او بـرایم      

سوران از طرف من فرزنـدان عزیـزت را ببـوس و اگـر بـه      . به هر صورت و در هر کجا. ه استخیلی مهم جلوه کرد
قربانـت دوسـت تـو   .اي دکتر هم یک دنیا سالم خالصانه مرا ابالغ کـن به آق. طوبی خانم نامه نوشتی سالم مرا برسان

امشب براي شام بـه  . راستی آقاي دکتر هم خیلی سالم می رسانند و گفتند که شما جواب نامه او را نداده اید.اکرم
غفـوري و  آدرس هـاي  . انشاءاهللا تصدیق رانندگی را تا به حال گرفته اي تبریک مرا بپذیر.  منزل آنها دعوت دارم

هنگام دعا التماس دعا ! ستانش تمام می شوداست راستی کی خلیل دبدبیرستان علويهر دو همان آقاي روزبه
دبیرستان علويروبروي سفارت رومانی ـ . ایران ـ تهران ـ خیابان فخرآباد. دارم خیلی زیاد
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خواهر و دوست مهربان سوران جان و جناب آقاي دکتر برادر عزیز سالم گرم خود را تقدیم می دارم و از تاخیر 
از طرفـی از آن همـه   . نامه گرم و حاکی از لطف و صـمیمیت شـما را پریـروز دریافـت داشـتم     . نامه عذر می خواهم

ح جواب آقاي مهندس را داده بـودم و  محبت و دوستی خوشحال شدم و از طرفی کمی ناراحت چون همان روز صب
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از ایشان خواهش کردم به شما بنویسند که پول را براي من نفرستید، چـون چنـدي پـیش از اخـوي بـزرگم نامـه اي       
داشتم که نوشته بود براي آقاي مهندس بنویسم وجه مختصر قابلی ندارد اما چون من از موضوع قـرض بـه کلـی بـی     

فکر نکنند که برادر من پـس از مـدت هـا هنـوز صـحبت از وجـه       ) آقاي مهندس(شان اطالع بودم و از ترس اینکه ای
مختصر می کند و باعث شود که بیش از پیش فکر کنند که برادرم مادي هستند چیزي ننوشتم ولی نمی دانسـتم کـه   

نیـز توسـط مـن    آقاي مهندس خودشان براي برادرم نامه نوشته و سوال کرده اند که چگونه وجه را بفرستند و برادرم
اما حاال فکـر مـی   ). ماه از ایشان نامه اي نداشتم5/2چون فوق العاده مدتی گرفتار بودند به طوري که (جواب دادند 

به هر حال آنچـه بـود گذشـت امـا     . کنم منظور برادرم آن بوده که آن را صرف مخارج الزم تشکیالتی و غیره کنند
سـر در نمـی   » ببخشـید «ند آیا خیلی اهمیت داشت؟ من از این غرور مردها نتوانستم بفهمم چرا موضوع را به من نگفت

بحمداهللا سالمتم و در ماه رمضان دعاگوي دوسـتان هسـتم و بـه یـاري خـدا از      : و اما از وضع و روزگار خودم. آورم
ول شـدم و از  امتحانات گذشته به یاري خدا بد نشـد قبـ  . روزه گرفتن هیچ ناراحتی ندارم خدا روزه همه را قبول کند

ایام تعطیل خوش گذشته و شاید هفته دیگـر بـراي سـه    . هستمدکتر آوردم که مدیون آقاي A) ریاضی(یک درس 
مه خوب هسـتند و سـالم   اهل تهران ه. برویم چون از برف خوشم می آیدلیک تاهو و نواداروز با دانشجویان به 

از لطف سـوران عزیـز   . خیلی دلم براي همه شما تنگ شدهلطفاً از طرف من روي همه بچه ها را ببوسید . می رسانند
متشکرم که مرا دعوت کرده آن نواحی درس بخوانم فکر خوبی است اما گویا آب و هواي آنجا خیلی بدتر از ایـن  

باید براي چند دانشگاه بنویسم اگر مرا لیسانس بپذیرند شاید از اینجا بروم از اینکه هنوز نمی تـوانم در . اطراف باشد
به هر حال باز هم از لطف و محبت پاك شما تشکر می کـنم و از شـما التمـاس دعـا     . زندگیم تصمیم بگیرم ناراحتم

رفتم خیلـی  Lake tahoدر این مدت به . روز برگشت8نامه پس از -خدانگهدار شما  خواهر و دوستتان اکرم. دارم
مه دست به دست هم داده و ابهتی بـه طبیعـت   خوش گذشت و از طبیعت خیلی لذت بردم برف دریاچه کوه سبزه ه

باز هم برایتان سعادت و سـالمت و آرامـش   . داده بودند تعطیالت هم تمام می شود و از جمله مجدداً درس و کالس
که توسـط آقـاي   علی اصغر برکتسوم ژانویه راستی یکی از ایرانیان به نام هاي آقاي خدانگهدار .آرزو می کنم

هستند چنان مایل باشید آدرس او را برایتـان مـی نویسـم شـاید دوسـت      بوستونشده اند در به من معرفی غفوري
. خوبی براي هم باشید از نظر مذهبی گویا متدین هستند
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و بتـوانی در جلسـات مفیـد آنجـا     باشـد سالم عرض می کنم امیـدوارم حالـت خـوب    ست عزیزم سوران جانود
دانی از وقتی که نوشته بودي اعصابم ضعیف شـده مـن   چون براي حالت مسلماً خیلی خوب است می. شرکت کنی

ون می دانم ناراحت می شوي ولی در نامه قبلیت که پریشب بـه دسـت   خیلی کمتر راجع به اوضاع روز می نوشتم چ
در قسـمت اول نامـه کـه    . من رسید و فوق العاده خوشحالم کرد از من خواسته بودید که شما را در جریان بگـذاریم 

م اخوي نوشته بودند بیشتر مطالب را نوشته اند و من گفتنی کمتر دارم فقط می گویم که اوضـاع خیلـی خیلـی وخـی    
است و استبداد کامل حکمفرما است و اصالً صداهاي مخالف همه خفه شده است و در جریان انتخابات صحنه هاي 

سف است که أداري راستی که چقدر مسخره و مایه تمیتینگ بانوان خبرمضحک فرمایشی درست می کند حتماً از
اشند من هـم فعـالً جلسـاتی مـی روم کـه      پرچمدار زنان ایران بملکه اعتضادي و فروزنده اربابیاشخاصی مثل 

مفید است البته چون مقدماتی است فقط براي اطالعت و اخبار بسیار خوب است به جلسه پنجشـنبه هـم رفـتم خـانم     
هـم خیلـی از اوضـاع دل    خانم کاتوزیانرا دیدم همگی خوب بودند و یزدي و مهین خانم و عصمت جان

اوضاع روز را روشن تر می کرد همه راجـع بـه افـراد زنـدانی نهضـت      خونی داشت و ساکت نبود و با مثل و حدیث
خیر کند از قول من به آقاي دکتر محاکمه شوند خدا عاقبت کار را بخیلی نگران هستیم چون قرار است همین روزها 

اکرم. خیلی سالم برسان قربان تو
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زحمت هـاي فـوق العـاده مـن آقـاي      چه می کنی با. هللا که خوش و خوبیانشاءا. سوران خانم سالمبه نام خدا 
تازه . سوران جون باور کن روم نمی شد نامه بنویسم با اون وضعی که من شما رو ترك کردم. دکتر حالشون چطوره

دیدن مهندس چقدر باعث ناراحتی مجددم شد و هنوز با وجودي که بین خانواده هسـتم و لحظـه اي مـرا تنهـا نمـی      
است خواهر جون متاسفانه نمی تونم توي نامه همه چیـز را بنویسـم فقـط ایـن     حسابی اوضاع فکریم خراب.گذارند

قدر بگم که حاضر نشدم با خانواده ام حتی یک کلمه راجع به او حـرف بـزنم و بیچـاره هـا از کارهـاي مـن سـر در        
هتر شده اگر چـه  و حاال حسین می خواد منو ببره مشهد فردا عازم هستیم و مریض هم شدم البته امروز حالم ب. نمیارن

همه گفـتن چـون آب بـه آب شـدم     . مامان نمی زاره هنوز از خونه بیرون برم ولی مریض هم نیستم فقط ضعف دارم
مریض شده ام خالصه سوران جون تورو خدا دعا کن وضع من هر طور شده ثابت بشه اگر از پیشنهادي که مهندس 

سیاه کاله را هم که از خودم روندم چـون  . نوشته بودهکرد بگم تعجب می کنی که آن را چطوري براي آقاي دکتر
یک نامـه ازش داشـتم خیلـی بـه شـما و آقـاي       . اگر خر هم بود می فهمید با اون حرف هایی که روز آخر بهش زدم

اما دیگه دلم نمـی خـواد بیـام آمریکـا ولـی      . بقیه در شماره آینده یعنی وقتی آمدم و دیدمت...دکتر سالم رسانده و 
طوري است که اوالً خودم را مسئول می دونم ثانیاً همه انتظار دارند که برگردم و نتیجـه اي از درسـم بگیـرم    اوضاع

جان من کم کم دارم به گوششون می خونم که اونجا ناراحت بوده ام مهندس بـه مـن گفـت کـه دیگـه بـه آمریکـا        
خالصـه  !!نمی تونم او را خوشبخت کنمبرنگردم و اگر کسی پیدا کردم ازدواج کنم چون احساس می کرد که من 

ون از طرز نامه نوشتنم هم بفهـم کـه خیلـی اوضـاع فکـریم خرابـه و اصـالً        جسوران . من راضی هستم به رضاي خدا
. جواب نامه ام را بده چون از وضع تو خیلی نگرانملطفاً فوراً. حوصله ندارم هم جسمی مریضم هم روحی

هد و حاال برگشته ام توي قطار یادم آمـد کـه نامـه تـو را پسـت نکـرده ام و       روز که رفتم مش12سوران جون من 
البتـه از لحـاظ   . اما سوران جون کار خدا بود که نفرسـتادم . وسیله نداشتم که دوباره نامه بنویسم چون آدرس نداشتم

دم و حـالم بهتـر   خیلی بد شد اما از این لحاظ که شما نگران می شدید چون من این مدت با دوسـتان بـو  خلیلکار 
شده خود زیارت هم یکی از منافع بزرگش این است که ناراحتی آدم کم می شه چون حرف هایی که با هیچ کـس  

هـم حـرف زدم اوالً یـک    دکتر شریعتیبا آقاي . نمی توند بزند اونجا می گه و هر چی دلش بخواد گریه می کند
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راستی سوران جون موضوع ازدواج منـو  . دوباره بیام درس بخونمثانیاً به من گفتند . دنیا سالم به آقاي دکتر رسوندن
گفت نمی دونم اینهـا از کجـا فهمیـده    خانم دکتر نکوفرخیلی ها فهمیده اند البته نه فامیل ها بلکه دوستان دیروز 

سوران جون طوبی خانم هم شمال رفته وقتی برگرده میرم دیدنشون خوب دیگه خداحافظ به آقاي دکتـر یـک  !! اند
من به مامانت تلفن کردم ولی هنـوز بـا خـواهرت حـرف     -قربانت اکرم.دنیا سالم دارم روي ماه بچه ها را می بوسم

نزده ام انشاءاهللا بعد از مشهد براي آقاي دکتر مصطفی هم نامه ننوشته ام چون حوصله ندارم فقط فکر کردم تو خیلی 
اغه را نوشتم به آقاي دکتر سالم برسان به بچه ها هـم خیلـی   این بود که این نامه خرچنگ قورب. دلت شور خواهد زد

راستی سوران از بی حوصلگی سوغاتی هایی که آورده ام گوشه اطاق افتاده و .سالم برسان و روي ماه همه را ببوس
ابـا  دو روز صبر کردند باالخره دادشون هوا رفت و همـه گفتنـد ب  . اصالً دلم نمی خواد روش فکر کنم بیچاره بچه ها

راستی بـه مـن   ... راستی در کار مهندس . اما از عروسک ها خیلی خوششون آمد. مال اونها را بده مال ما پیش کشت
خداحافظ دوست عاقل . فقط دعا کن توي هوا گرم بیرون دیونه نشم. چه که حرف بزنم هیچی ببخشید اشتباه کردم

دیـروز بـا آقـاي    خلیـل راجـع بـه   . دارممـی ی آمـدم بر وقتـ . فعالً الزم ندارمسوران جون کت جیرم را. اکرم–من 
ت کردم گفت اگر اینجا کسی دارند که مطمئن باشند مثل پدر و مادر براش دلسـوز هسـتند اشـکالی    بصحغفوري

.نداره و بهتره که او را زودتر بفرستند که فارسی یاد بگیره
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عیـد نیمـه   تعزیز و بهترین دوست من  سالم گرم مرا بپذیر از دور روي ماهت را مـی بوسـم و بـه مناسـب    سوران 
امیدوارم که همه ما در سایه امام عصر افرادي بـا  . شعبان که امشب است تبریک خود را به حضورت تقدیم می دارم

شبختی خانواده ات را از خداوند بـزرگ  ایمان باشیم و موفقیت تو و شوهر مبارزت و سالمتی فرزندان عزیزت و خو
من از خواندن دعاي شب و دعاي کمیل فارغ شده ام و . شب می گذرد11سوري جان االن ساعت از . مسئلت دارم
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تو و خانواده ات را هم دعا کردم اگر خدا دعاي من گناهکار را قبول کند و دعـایی کـه همیشـه در مـورد خـودم و      
خـواهر جـان نمـی دانـی در ایـن      . است که خدا ما را از فساد این اجتماع محفوظ بداردافراد مثل خودم می کنم این 

یکی دو ساله که نیستی ایران چقدر کثیف تر و آلوده تر شده است زیاد آه و زاري نکنم امشـب شـب عیـد اسـت و     
هم از صبح تا به سانتی متر بارید و امروز40برف به شدت می آید یک مرتبه چند روز پیش برف سنگینی در حدود 

حال برف قطع نشده است و به حدود نیم متر هم شاید بیشتر رسیده باشد جایت خالی عصري در دانشگاه خیلی به ما 
خوش گذشت دانشجویان علوم پزشکی برف بازي می کردند خیلی تماشایی بود و فنی ها و داروسـازي هـا هـم در    

که سال دوم پروانه موالییظهر هم ناهار را با . جان کردیمآن طرف مشغول بودند و ما هم چند گلوله برف نوش
سف می خورم از اینکه چنـد مـاهی بـیش از    أدندانپزشکی است صرف شد خیلی خندیدیم و خوش گذشت خیلی ت

خـواهر جـان از مـن    . دوران خوش دانشکده من باقی نمانده است راستی که دوران فراموش نشـدنی و خـوبی اسـت   
ستم فرصتی پیـدا  ن بود که می خوایمودي علت تأخیر نامه من هم شاید هرا خواسته بيآدرس دکتر کاظم یزد

دست آورم خواهر جان دو هفته است که انجمن تعطیل است و پوري خانم هم منزلشان را عـوض  کنم و آدرس را ب
از این کردم اگر بیشترمن هست یا خیر فکرکرده اند و من به آنها دسترسی نداشته ام حاال نمی دانم این پنجشنبه انج

معطل کنم خیلی نامه دیر می شود به محض اینکه آدرس را پیدا کردم نامه دیگري برایت خواهم نوشت خواهر جان 
به مهمانی و گـردش  درس هاي دانشکده خیلی سنگین و مشکل شده است و شب ها تا دیروقت بیدار هستم و اصالً

هـم آنجاسـت   آیـت اهللا طالقـانی  زهاي جمعه می روم که دختـر  نمی روم فقط انجمن و یک جلسه دیگر که رو
بروم ولی آزمایشگاه داشتیم در مورد کتاب براي بچه هـا هـم بـه زودي مـی     دادگاهیکشنبه گذشته می خواستم به 

م در این مدت فرصت نکرده ام به کتابخانه ابن سینا بروم به زودي برایت می فرستم متاسـفانه گرفتـاري زیـاد و    تفرس
از اینکه بقیه نامه ها را با خودنویس می نویسم معذرت می خواهم چون خودکارم چند روز بعد،...فظه کم است حا

سوري عزیز در این چند روز اتفاقات خوب و بد زیـاد  . امروز تمام شد چند روز از نوشتن قسمت اول نامه می گذرد
ا هم داري روز یکشنبه صبح به دادگـاه رفـتم قـرار بـود     برایت بگویم که حتماً خبرش ردادگاهاول بگذار از . افتاد

تشکیل نشد و روز آخر باشد ولی اصالً هیچ صحبتی نشد و با وجودي که زندانیان به دادگاه آمده بودند دادگاه اصالً
چـون در  حبت کردیم اتفاقاً خیلـی مفیـد بـود    و سایر دوستان صمهندس بازرگانما فقط دور هم جمع شدیم و با 

تر خجا قرار تشکیل یک جلسه دختران را دادیم و فردا که جمعه است در منزل ما عده اي دور هم هستیم که دهمان 
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که برادرش زندانی است و چند نفر دیگر دور هـم  دکتر مفیديتر ختر آیت اهللا طالقانی و دخمهندس بازرگان و د
انه از اعضاي انجمن غیر از من و خواهرم کسی در هستیم البته باید بگویم که اینها دوستان جدید من هستند که متاسف

میان ما نیست چون آنها هیچ کدام تمایل سیاسی نداشتند و عالقه اي به این امور نشان نمی دادند خـواهر جـان نمـی    
دانی از تشکیل این جلسه چقدر خوشحال هستم خدا ما را موفق بدارد هدف مقدسی در پیش داریم مهندس بازرگان 

مـی  ن خیلی خوشحال شد و ما را دعا کرد خواهر جان راستی که جاي تو در این جلسه خالی است چوناز شنیدن آ
چنین جلسه اي که دور از تعصبات مذهبی باشد و افراد فداکاري آن را تشکیل دهنـد  دانم خیلی عالقه به تشکیل یک

ه بـا یـک دنیـا امیـد بـه آینـده بـه منـزل         خالصه روز یکشنب. فتد سوري جان ما را دعا کناخدا کند که بین ما نفاق نی
فردا دو مرتبه دادگاه تشکیل نشد ولی من نرفتم چون درس هایم مهم بود ولـی فـردا خبـر آن را شـنیدم کـه      . آمدیم

سال حـبس محکـوم شـده انـد ولـی وکـالي آنهـا        4سال و 6مهندس بازرگان به ده سال و طالقانی به ده سال و بقیه 
جز ناراحتی فردي افـراد  . د هیچ عکس العملی هم این دادگاه در بازار و دانشگاه نداشتتقاضاي تجدیدنظر کرده ان

را گرفتند که مقداري پول تهیه کرده بودند جزایريچون این روزها خفقان خیلی شدید شده چند روز پیش آقاي 
نیت در این روزها به مشام بویی از انساکه براي وکالي مدافع هدایایی بخرند خالصه فشار خیلی شدید است و اصالً

اشرف خانم آمده بودند و صفا خانم هم بودنـد و امـروز اسـتعفا    امروز عصر به انجمن رفتم،سوري جان.   نمی رسد
آدرس کاظم آقا را از پوري خانم خواستم گفتند آقاي دکتـر خـودش برایشـان    . دادند که دیگر عضو انجمن نباشند

راستی اشرف خانم و صفا خانم گفتند ما . خریدم همین روزها پست خواهم کردکتاب اول را هم. نامه فرستاده است
خواهر جان نوشته بودي احتمال زخم . براي سوري کاغذ نوشتیم ولی او جواب نداده است و سالم هم به تو رسانیدند

ما به وجـود  معده در خودت می دهی تو را به خدا مواظب خودت باش نکند زیاد گرسنه شوي عصبانی نشو اجتماع
راسـتی یـک دبیـر    . افرادي مثل تو خیلی احتیاج دارد و تو به خاطر دیگران هم که شده بایـد مراقـب خـودت باشـی    

آزمایشگاه فیزیک داریم که تازه از آمریکا آمده و خیلی هم تیپ آقاي دکتر است البته از لحاظ طرز فکر سیاسی و 
چیـزي از محاکمـات   در مورد اخبار روزنامه ها اصـالً . می زندمذهبی خیلی ما را نصیحت می کند و بی پروا حرف 

راسـتی نوشـته بـودي    . نمی نویسند فقط چند سطري در مورد محکومیت نوشتند که فقط نتیجه دادگاه را می رسـانید 
پول کتاب اول را به حساب شرکت انتشار خواهی فرستاد و می خواستم بگویم کـه پـولش را بگـذار جلـوي آینـه و      

دیگر هم در طرف دیگرش بگذار به طوري که آینه در آینـه مـوازي شـوند آنگـاه تـوي یکـی از دو آینـه        یک آینه
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اما از .  طوري نگاه کن که تمام آینه روبرویش را ببینی آن وقت ببین چقدر پولدار هستی که دیگر ما را نمی شناسی
می گذارم براي فردا شب بعـد از تشـکیل   بقیه نامه را. شوخی گذشته آنقدرها هم که تو فکر می کنی خسیس نیستم

آمد و مفیدينیامدند و دختر طالقانی و بازرگانسوري جان جلسه مان تشکیل شد ولی متاسفانه ... جلسه مان
ست دوستی دادیم و قول دادیـم کـه در ایجـاد جلسـه از     دنفر بودیم اما خیلی خوب و مفید بود همه 6روي هم رفته 

م و یکدیگر را تنها نگذاریم و قرار شد روز جمعه صبح که روز اول ماه رمضـان اسـت   هیچ کوششی خودداري نکنی
اسـت جلسـه اي   دکتـر سـحابی  که فاطی ما در آنجا درس می خواند و تحـت نظـر   دانشسراي علوم دینیدر 

و دبیـر آزمایشـگاه خودمـان دعـوت کـرده ایـم کـه        آقاي غفوريتشکیل دهیم و کارت دعوت چاپ کنـیم و از  
را بفرستم به صورت جلسه دادگاهسوري جان اینکه خواسته بودي . صحبت کنند انشاءاهللا که خوب و مفید باشد

همین زودي چاپ شده آن را خواهم فرستاد البته تازه چاپ شده و همین هفته در دسترس ندارم از قول من به آقـاي  
رسان نامه ایشان براي برادرم رسید و دستور اجرا شد انشاءاهللا موفق باشند روي ماه فرزندانت را می دکتر خیلی سالم ب

امیدورام که در تربیت دینی آنها موفق باشی راستی که چقدر پرحرفی کردم و سرت را به درد آوردم انشاءاهللا . بوسم
اکرم. از دور روي ماهت را می بوسم. خط شد61. می بخشی

913

21/حریري، اکرم:از

سورانطلیعه،: به

ت/ب:تاریخ

. و تنهـایی ناراحتـت نکـرده   ! سالم انشاءاهللا که حالت خوب است و زیاد دلت براي من تنگ نشـده سوران عزیزم
امیدوارم که کارتان به زودي درست شود و به آمریکا بیایید آقاي دکتر سـالم مـرا برسـان و از زحمـاتی کـه داده ام      

هم حال من خیلی خوب است و هنـوز احسـاس تنهـایی نکـرده ام چـون مرتـب گرفتـار درس و انجـام         عذر می خوا
هایی که آقاي دکتر برایم گرفتـه بودنـد پـر کـنم ولـی دیـدم مـال        applicationامروز می خواستم . کارهایم بوده ام

ي دکتر پر کنم ولی نه آدرس دانشگاه ویسکانسین که نامه اي همراه داشت که خواسته بود آن را به نشانی دوست ها
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انشاءاهللا که بچه ها خوب و .داشت و نه اسم خواهش می کنم هر چه زودتر آدرس و اسم شخص مربوطه را بفرستید
سوران جان هواي اینجا خیلی خوب است اما اطاق ما گرم اسـت و بـالکن   . خوش هستند روي همه آنها را می بوسم

ابیم و تا صبح پنکه روشن است صـبح هـا بـه کتابخانـه مـی روم و بـا یـک        هم ندارد و مجبوریم شب توي اطاق بخو
دانشجوي ایرانی درس ریاضی می خوانم پسر مودبی است دیروز بعد از درس مرا به باغ وحش برد واقعاً لذت بـردم  

ی بـود  هـوا عـال  پیاده روي مـی رویـم امـروز واقعـاً    6یا 5/5صبح هاي زود هم ساعت . و جاي بچه ها را خالی کردم
از زیبایی و سکوت و تمیزي این شهر خیلی خوشم آمده اما از قیافه پیرزن هـا  . کس نیست و به راحتی می دویمهیچ

از لحاظ غذا فقط شب ها غذا درست مـی  . خیلی بی قید هستندبا شلوار کوتاه و توالت غلیظ خنده ام می گیرد واقعاً
است راستی اگـر مـی   6تا 1ی نداریم درس من عصر ساعت روزمان کافیست و زحمت3کنیم آن هم یک مرغ براي 

خواهی بیایی برایم بنویس اگر امکان دارد یک کفش کتانی و کاغذ کتابچه ام را می خواهم چـون در اینجـا خیلـی    
روي . گران است البته در نامه دیگر که جواب نامه ات خواهد بود انـدازه کفـش و کاغـذ و پـول آن را مـی فرسـتم      

پریروز به ویرجینیا براي دیدن آقاي دکتر رفتم با دوست دختر آمریکاییمان که مـا  .بوسم قربانت اکرمماهت را می
براي سه ماه به مکزیک رفته اند و متاسفانه آقاي پایدارفررا با ماشین آقاي  مودب برد ولی همسایه آنها گفت که 

خداحافظ. موفق به دیدار آنها نمی شوم و باید بنشینم سماق ها را بمکم

914

22/حریري، اکرم: از

طلیعه، سرور: به

بهمن28:تاریخ

انشاءاهللا که حال خود و خانواده ات خوب اسـت و مشـغول فعالیـت هسـتید     .سوران مهربان سالم عرض می کنم
نیست و ه بودند که امروز دانشسرا باز خواهد شد ولی خبري از باز شدن تامروز شنبه صبح است و قرار بوده یعنی گف

ما خیلی ناراحت هستیم با وجود اینکه هیچ گونه عذري براي بستن دانشسرا ندارند و من پس از پست کردن نامه بـه  
دانشسرا خواهم رفت تا از اوضاع خبري بگیرم در این چند روزه یعنی از چهارشنبه تا به حال برادرم در تهـران بـوده   
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در نامه قبل خود راجع به اسامی اخبار قـم  .تایج آن را برایتان نوشته اندگرفته اند و ناند و مرتب با دوستان تماس می
سفانه امکانی ندارد که بتوانند اسامی آنها را پیدا کنند و برادرم ناامید برگشت اما او نمی داند کـه مـن   أنوشته بودم مت

. ه آن چیزي در نامه تان ننویسیدراجع به این موضوع براي شما نوشته ام البته چیزي نگفت ولی بهتر است شما راجع ب
پیش ایشـان  خانم کاتوزیاندیروز صبح به اتفاق چند نفر از اعضاء انجمن براي خرید لباس عید شاگردان مدرسه 

اده کنند بهتر است تفرفتیم ومن سالم شما را رسانده و مطلبتان را عرض کردم و گفتند نمی توانند از گوشت حرام اس
لطف کردند و افطار ما را به منزل خودشان بردند خانم یزديکنند و به شما سالم رسانیدند و از مواد دیگر استفاده 

آنجا بودند و خیلی خوش گذشت جاي شما خیلی خالی بود و همگی حالشان ... و مهین خانم و پوري خانمکه 
و مامانش آمدنـد و سـاعت   صفا خانمخوب بود و مهري هم آنجا بود و خیلی گفتیم و خندیدیم و بعد از افطار هم 

انشـاءاهللا کـه تشـریف بیاوریـد و همـه مـا را       . خانم یزدي خیلی دلشان بـراي شـما تنـگ شـده    .به منزل برگشتیم5/8
خوشحال کنید از قول من به آقاي دکتر خیلی سالم برسانید و بفرمایید خیلی خوب است اگر باز هم روزنامه ها را به 

یم روي ماهت قل مدت به افراد دستور داده شده می رسانکه می رسد و ما در حدامئن باشند آدرس ما بفرستند و مط
دوست تو . را از دور می بوسم

915

23/حریري، اکرم: از

یزدي،ابراهیم:به

ت/ب: تاریخ

روزه و نمازهاي شما قبول و اعمال و فعالیت هاي شما . به نام خدا     برادر مهربان آقاي دکتر یزدي، سالم علیکم
در جزوه ابتدا سال ها -1.برادر جزوه تعلیماتی قرائت شد چند مطلب به نظرم می رسد که یادآور می شوم. قبولم

خوب . تبدیل به سال مسیحی شده) که گویا زمانی است که شما به خارج آمده اید(شمسی ذکر شد و از اواسط 
از آخر جزوه در پاورقی نوشته شده که اطالعیه 2در صفحه -2. است که در همه جزوه هر دو سال ذکر شود

مورد بررسی قرار گرفته مسألهشته شده که در این نشریه سه در صفحه اول سطر اول نو-3. پیوست است و نیست
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خوب است که -4. ده اید کامل نیستکه براي من فرستاسوم در این جزوه نیست و یا جزوه اي مسألهولی گویا 
مثالً من فکر می کنم در حوزه هایی که نیرو داریم باید . جزوه اي هم در مورد چگونگی مقابله با آنها منتشر شود

ات آنها چند نفر شرکت کنند و غرض قاطعانه آنها را در نزد دانشجویان جدید برمال کنیم و حتی در بعضی جلس
جزوه عموم منتشر شود حداقل فایده اینو حتی خوب است که جزوه اي در سطح. ورزي هاي آنها را یادآور شوند

این بود مطالبی که به نظرم رسید ولی به طور .هاي مجاهدین سوءاستفاده نکنندیگر از نوشته داین خواهد بود که 
.خالصه اي برداشت کرده براي دوستان خودمان بگیرممأخذکلی جزوه بسیار مفید بود و من خیال دارم بدون ذکر 

سال در کمیته مرکزي حزب توده در شوروي 15شنیده اید همان که دکتر رضاراستی شما راجع به برادرهاي 
خره متوجه غرض ورزي ها و دسته بندي هاي آنها شد و توسط اقدام برادرش که رئیس فعالیت می کرد و باال

آقاي دانشگاه شده بود از طرف شاه بخشیده می شود و به ایران می آید و اکنون استاد دانشگاه تهران است و پیش 
بنویسم ولی فعالً بیشتر به اگر اطالع بیشتري از او بخواهید از ایران می توانم . اسالم را مطالعه می کندجعفري

سوالی دارم آیا حاال که به ایران می روم چند کتاب مثل . خاطرم نمانده البته این را من به طور خصوصی شنیده ام
دیگر عرضی ندارم شورشگري و تاکتیکی و مخفی کاري به ایران ببرم یا نه گویا در گمرك دقت نمی کنند؟

در آدرس راستی مقداري کتاب هاي سیاسی پیش من مانده چه کنم؟.مهمیشه دعاگو هستم و التماس دعا دار
براي آدرس بچه )ما آدرس یک نفر را داریم شاید توسط او آدرس بقیه را هم بشود پیدا کرد(تنسی، ناکسیول

.هاي حوزه خودمان و اطراف به زودي خواهم فرستاد

S. MISHANI, 1611 LAUREL AVE. #1322, KNOXVILLE, TENN.

اکرمخواهرتان . خدانگهدار شما. سوران عزیز دارمسالم مخصوص به
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1/حریري، حسین: از

ابراهیم یزدي،: به

7/7/1340ـ 1961سپتامبر 29: تاریخ
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اولین نامه ات را مدتی قبل دریافت داشتم . موفقیت و سالمتیت را از خداوند خواستارم. پس از سالم. برادر عزیزم
در هر حال امیدوارم به دلخـواه شـما کارهایتـان بـه     . تاکنون جواب آن را تقدیم نکرده ام پوزش می طلبمو از اینکه 
رم و اگاهی از اخوي جویاي حال شما می شوم ولـی اطالعـات دقیقـی راجـع بـه وضـع شـما در آنجـا نـد         .پیش رود

و به طور کلی از وضع عمومی خرج و عالقمندم ببینم در چه دانشکده یا رشته اي درس خوانده و یا به کار مشغولید
از وضع رفقا و دوستان بخواهم بنویسم مطلب خیلـی زیـاد اسـت ولـی     . تحصیل و کار و اخالق مطالبی برایم بنویسی

شاید همه چیز را نتوانم بنویسم حتماً اطالع دارید که عده اي از ملیون را در روزهاي اطراف سی تیر زندانی کردنـد  
و یکـی دو نفـر دیگـر را تـا     مهندس بازرگانزودتر و عده اي را دیرتر آزاد کردند و آقاي که به تدریج عده اي

اواسط شهریور آزاد نکردند فعالً وضع عمومی تعریفی نیست دولـت مشـغول حرافـی اسـت و بـا حـرف عـده اي را        
نمایـد روحیـه جوانـان    و شاید شدیدتر تعقیب می » طبق معمول«قبل يمشغول داشتند و در باطن دنباله خرابکاري ها

خوب است و امیدواري زیاد وجود دارد ولی دستگاه رهبري بصیري الزم است که تا حد امکان کارهایی با سـرعت  
. زیادتر انجام دهند البته فعالً هم کارهایی انجام می شود تا چه بهره اي برداشـته شـود ـ بـه امیـد موفقیـت و پیـروزي       

واري زیـاد بـه   تغییراتی نمود که خـود باعـث تحـوالتی شـد و امیـد     وجرديآیت اهللا بردستگاه روحانیت بعد از 
رفقا همگی خوب هستند و تغییر مهمی روي نداده که بنویسم و همگی دعاگویند و سـالم مـی   . پیشرفت آن می رود

بانـک  من در سـاختمان ... تبریز و عرب زاده مجدداً به کرج رفته اند ... به ریاست اداره مهدي احمدزادهرسانند 
در مورد مسافرت به خارج در بورسی که . ملی هستم و شش ماه است براي ساختمان شعبه بانک در قم مشغول هستم

از فرانسه قرار بود بگیرم مدتی وقت تلف کردم و اطالع دادند که بورسی موجود و هر چه زودتر باید حرکت کنم و 
هیه پاسپورت من کمک نمایند ولـی در همـین حـال کـه     سفارت فرانسه هم به وزارت امور خارجه نوشت که براي ت

کارها نزدیک بود خاتمه پیدا کند از آنجا که کارهاي آنها هم تا حدودي به ما شبیه است اطالع دادند کـه تلگـراف   
رت خواسـتند کـه اطـالع    در سه ماهـه بعـدي شـرکت کنیـد و معـذ     رسیده که کالس هاي شما شروع شده و بایستی

داده اند ـ به این ترتیب با دمـاغ سـوخته از صـرف مقـداري وقـت فعـالً بـه کـار خـود مشـغولم            حرکت را دیر به من
. خوشبختی در این بود که من هیچ گونه اقدامی براي خاتمه دادن به کارها صالح ندیدم تا روزهاي آخر انجام دهـم 

ت و به طور کلی در ایـن زمینـه   راجع به وضع کانادا مطالبی شنیده ام که وضع علمی و کار در آنجا  خیلی خوب اس
راجـع بـه رفقـایی کـه بنـا بـود اجـازه        . ها اطالعات را که اگر مفید دانستی برایم بنویس خیلی خوشحال خواهم شـد 
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هم خوب است و اگر انجمن بانوانچه خبري داري ـ وضع ) قطب زاده(قطبیاقامتشان را ـ لغو کنند مانند آقاي 
مـن  اري بیشـتري بـه پیشـرفت آنهـا تـا انج     مـی رود کـار هـم بکننـد خیلـی امیـدو      به همین ترتیب که در تعداد پیش 

دریافت نامه ام تکه تکه است ولی چاره اي هم نبود به امید. بیشتر از این مزاحمت نمی شوم. دانشجویان وجود دارد
حسین حریريقربان تو. نامه ات هستم

917

2/حریري، حسین و اکرم: از

یعه سروریزدي، ابراهیم ـ طل: به

1963آگوست 19: تاریخ

آگوسـت شـما رسـید موجـب     10برادر گرام پس از عرض سالم امید است سـالمت و موفـق باشـید نامـه مـورخ      
خرسندي گردید از اینکه شما و رفقاي دیگر موفقیت هایی در آنجا به دست می آورید بسیار شاد شـدم و امیـدوارم   

آنچه پیداست اینکه . نجا نمی دانم بگویم اوضاع بر وفق مراد است یا خیردر ای. اوضاع بر وفق مراد همچنان پیش رود
انواده سر می برنـد و البتـه گرفتـاري خـ    کت فعالً در زندان ها بالتکلیف بعده اي زیاد از افراد صدیق و الیق این ممل
اً کلیه فعالیت ها مدتی است که جلو تقریب. خصوص دوستان آنها می باشدهاي آنها و خودشان موجب مالل مردم و ب

به نحو شدید گرفته شده است از این نظر اوضاع بر وفق مراد نیست ولی از طرف دیگر پایه هاي این دستگاه سه عدد 
دو پایه اي هستند که دیگر عالقه ! بود که به نظر می رسد دو تاي سست و یا از بین رفته است مالک و علماي مذهبی

البته اگر رهروان تحـت تـاثیر   . یعنی ارتش مانده است که آن هم پایدار نخواهد بوداي به دستگاه ندارند و پایه سوم 
مراجعه کردم و فرهنگیبا رسیدن نامه شما من به آقاي -)انشاءاهللا(گویی مجدداً نشوند قرار نگیرند و ملتمس به دعا

هسـتند نوشـته و وسـیله    نجف در که میرزا باقر زنجانیایشان راجع به خواسته هاي شما فرمودند نامه اي به آقاي 
تقاضاي کمک اظهار داشتند که وضع ما مسألهراجع به . معارفه دوست ما را فراهم نمایند و امیدواریم مفید واقع شود

. به طور کلی خوب نیست و مخصوصاً که شما مشخص نکرده اید حدود چه میزان احتیاجات شما را مرتفع می نماید
خیلـی  . نشاءاهللا سعی می کنم فراهم شودمجدداً شما به میزان احتیاج مرقوم فرمایید ادر هر حال من خواهش می کنم
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دلم می خواست در میان شما بودم و از امکانات شما استفاده کرده و در سخنرانی هاي آنجا شرکت می کردم یخیل
در اینجا فعالً فعالیت هاي . و دوستان عزیز دیگرمان برسانیدچمراندر هر حال سالم مرا و کلیه دوستان را به آقایان 

مسخره اي براي انتخابات که یکی از طرف دولت می باشد انجام می یابد مثالً شب می خوابیم صبح برمی خیزیم می 
محیط بینیم کلیه خیابان ها مزین به شعارهایی با پارچه هایی رنگی شده که همگی صحبت از شرکت در انتخابات در 

کارت هاي الکترال که به مردم داده می شود ابتدا داراي . آزاد و طرفداري از لوایح ششگانه و نظایر آنست می نماید
شماره و مهر بود ولی براي جلوگیري از ترس جمع آوري کارت ها توسط مردم و ارائه آنها به مراجـع دنیـایی فعـالً    

فراد سازمان امنیت و غیره به نـام ورزشـکار در اتومبیـل هـاي ارتشـی      عده اي از ا. بدون شماره به مردم داده می شود
ملبس به لباس هاي آبی و سفید در خیابان ها دیده می شوند و اکثراً مسخره بازي در آورده و به رقص و دسـت زدن  

. انـد ي روشـنی نـداده   منع کرده اند ولـی سـایر آقایـان رأ   شرکت در انتخابات راجناب آقاي میالنیمی پردازند 
از زندان ظاهراً خارج شده اند ولی در منزل به شدت تحـت نظرنـد بـه طـور کلـی یکـی از بسـتگان        آقاي خمینی

جازه قبلی کـه مشـکل نیـز مـی     نزدیک ایشان می گفت حتی به ما اجازه مالقات نمی دهند مگر افراد بسیار کمی با ا
چند نفر از افراد وابسته به طیب و خود او . ه آن شدت نیستبقیه آقایان نیز مالقاتشان آزاد نمی باشد ولی البته ب. باشد

هشـت  قرار اسـت هفـت   . ر بعد چه پیش آیدرا محاکمه کرده اند و چند نفر از آنها را محکوم به اعدام کرده اند تا د
بـه وضـع   و البته ما فکر می کنیم رأي مربوط به آنها بستگی . را نیز محاکمه نمایندجبهه ملی و نهضتنفر از افراد 

گونه فعالیت مخالفی وجود نداشته باشد و اوضاع به همین نحو پیش رود و هیچاگر . دنیا و موقعیت دستگاه می باشد
در خارج هم وضع به همین منوال باشد ممکن است محکومیت ها شدیدي براي آنها تعیین نمایند امیدوارم خداونـد  

آقاي وي مخالف وجود ندارد و تا آنجا که اطالع داریـم آزادي  تکاپ. نشریه اي منتشر نمی شود. آنها را حفظ نماید
نیز به علت اعتراض هاي دول اسالمی در سازمان ملل و نفرت عمومی در خارج نسبت به دستگاه بوده است خمینی

وش ع را مـی بیننـد و بـاز هـم دسـت از ر     بین نیستیم چون آنها این اوضاما به هیچ وجه نسبت به آمریکایی ها خوش
د بر نمی دارند حتی عده اي از صحنه ها توسط خود آنها درست می شود و البته این وضع باالخره به زیـان آنهـا   خو

خـراب اسـت و تبلیغـات مسـخره و     تمام خواهد شد چون حقیقتاً وضع اینجا از نظر اقتصادي و فرهنگی و غیره واقعاً
چنانچه تغییري در اوضـاع  . از اوضاع باخبر استخیمه شب بازي هاي دولت خیلی روشن و هر کس الاقل در تهران 

شما هم از آنها تا حدي . داده شود که خیلی الزم الوقوع تشخیص داده شود آمریکا مسلماً ضرر فراوانی خواهد کرد
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به امید . ارم موفق باشیدامیدو. بپرهیزید چون دورویی فراوانی در گفتار و کردار آنها نسبت به ایران مشاهده می شود
حریريارادتمند دار دی

918

3/حریري، حسین: از

یزدي، ابراهیم: به

1963سپتامبر 28: تاریخ

سپتامبر شما رسید از اظهـار لطـف شـما متشـکرم امیـدوارم در      12دوست و برادر گرام پس از عرض ارادت نامه 
)آیـت اهللا زنجـانی  (نگـی شخصی که آقـاي فره -1.  کارها موفق باشید و خداوند زحمات شما را پاداش عظیم دهد

که معروف اسـت و احتیـاج بـه آدرس دقیـق نیسـت و خـود آقـاي        ) آقاي فرهنگی(معرفی کرده بودند اظهار داشت 
از دوستان در تهران وضع خـوبی  ايراجع به کمک می دانید عده-2.معرفی ایشان نامه اي نوشته اندفرهنگی براي

جود دارد که رفقا به زحمت تهیه می کنند به عالوه آقاي فرهنگی اظهار ندارند و مخارج نسبتاً زیادي براي این کار و
هزار دالر خواهد شـد کـه معـادل هـزار     1داشت پول ما خیلی بی ارزش است هشت هزار تومان اگر جمع کنیم تازه 

یزي بـراي  تومان است که تهیه خود این مبلغ در اینجا مشکل است ولی در هر حال انشـاءاهللا شـاید بتـوانیم مبلـغ نـاچ     
از نظر معرفی محصلین شایسته ایشان فعـالً دو نفـر را معرفـی کـرده انـد کـه آدرس آنهـا        . اندك کمکی ارسال کنیم

. خدمتتان تقدیم می شود

S.R.FARID. M.D., 911 North Walnut Street, BRAZIL INDIANA – U.S.A

U.S.A

چمران و بهادريجاي من و رفقاي ایرانی خالی و سالم فراوان را به آقایان راجع به جلساتی که دارید واقعاً.1
آقاي فرهنگی صحبت شد قـرار شـد ایشـان بعـداً اطالعـاتی بـه مـن        راجع به جریان موتمر با-4. و سایر رفقا برسانید

ولی در هر حال براي کسب اطالعـات  . بدهند که برایتان بنویسم در این مورد نامه اي دیگر به زودي تقدیم می شود
که در شـهر صـور لبنـان هسـتند تمـاس بگیریـد       آقاي موسی صدرآقاي فرهنگی اظهار داشته خوب است شما با 
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در پاکـت  -6. پیغام شما راجع به آقاي متین دفتـري نیـز بـه ایشـان داده شـد     -5.  ص مطلع و دانایی هستندایشان شخ
ولی اگر از وضع اینجا می خواهید بایـد  . محتوي مقداري نامه و غیره خدمتتان ارسال شد که فکر می کنم مفید باشد

. شده اند و نشریه اي هم تقریباً وجود نداردعرض کنم روي هم رفته جز معدودي بازاري مذهبی مسلمان بقیه ساکت
امور مشغول است و سازمان امنیت داراي بودجه زیاد و فعالیـت نسـبتاً زیـادي    ر با قدرت کامل به دستور و قلم و دربا

افراد آن ایمان ندارند ولی در هرحال اینها خاشاکی هستند که از هر طرف باد بوزد می روند مگس است گرچه واقعاً
چه می توان کرد تعـداد ایـن افـراد نسـبتاً زیادنـد شـما بـه        . ه حاضرند بر هر کثافتی بنشینندهستند که براي تغذیهایی

پاکت هاي ارسالی این دفعه دقت فرمایید ببینید آیا آثار باز شدن در روي آنها می باشد یا خیـر چنانچـه وجـود دارد    
از امیدوارم خانم و بچه ها خوب باشند سعی کنید واقعـاً . مآدرس نامه هایی را که شما برایمان می فرستید عوض کن

براي بودن خود در آن محیط ارزش قائل شوید گرچه ممکن است از و مکانی خود استفاده کنید و واقعاً... موقعیت 
اگر آدرس شـما عـوض  (خبر دیگري ندارم به امید دریافت نامه شما و موفقیت دوستان . نظر مادي به ضرر شما باشد

حریري).نشده می توانید در روي پاکت خود آدرستان را ننویسد بهتر است

919

4)/یوسفی(حریري، حسین : از

: به

ت/ب: تاریخ

در ایـن  . یک مدت طوالنی به دسـتم رسـید  ازبه نام خدا    رضاي مهربانم ـ سالم عرض می نمایم ـ نامه ات پس  
و نامـه از  حال از رسیدن نامه خیلی خوشحال شدم چون تـاکنون د رفته اي به هرآلمانمدت فکر کردم که حتماً از 

لمان برایم فرستاده اي که نامه دومی انگلیس بعد از درست دو ماه به دستم رسید و باالخره هر انگلیس و دو نامه از آ
خیلی چه فکر کردم که چرا گیر کرده بود چیزي به خاطرم نرسید از قول خدمت دوستان با محبتت عرض سالم کن

ن را بـی  به هـر حـال از تصـمیم آینـده ات مـ     . دلم می خواست با قلم زیبایت آلمان و آلمانی ها را برایم معرفی کنی
و باید بدانی کـه بـه دوسـتان تـو     . که دوست جدید و مهربانی را برایم معرفی کرده بسیار متشکرماز این. اطالع نگذار

زنـدگی در  . ه خواهان موفقیت و سالمت ایـن دوسـتان مـی باشـم    چون خودت افتخار می کنم و از ایزد متعال همیش
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عجیبـی در  مسـأله غـذا کـه واقعـاً   مسألهبدي آب و هوا و . کشوري چون هند براي ما ایرانی ها تا حدي دشوار است
میلیونی هند ولی با این فقر و با این مسایل روح بزرگ و امید به پیشرفت و باالخره آزادي همه مشکالت480کشور 

میلیون 480من بارها فکر می کنم چنانچه این جمعیت در کشور ما و با این دستگاه مزخرف همه . را محو کرده است
قربانت یوسفی . منتظر نامه بعدي و کسب موافقت می باشم خدانگهدارت باد. به باد نیستی می رفت

920

5/حریري، حسین: از

یزدي، ابراهیم: به

1964ـ ژوئن1343خرداد : تاریخ

می شما رسید از اظهار لطف 29دوست عزیز بعد از سالم عزت و موفقیت شما را از خداوند مسئلت می کنم نامه 
و از دانش . فکر هستمه و باز هم ب. کارت تبریک عید غدیر شما نیز دو روز قبل از آن رسیده بود. شما خیلی متشکرم

رسید که گویا خیلی از پایتخـت آنجـا خوشـش    ژاپنامه از او از پرسیده بودید من هم از او بی خبر بودم تا دیروز ن
از وضع من بخواهیـد بحمـداهللا خـوب اسـت و بعـد از عیـدي مقـداري        . آمده و خیلی لذت می برد از این ترقی آنها

کارهایم اضافه شد و کمبود وقت می آورم چون تا حدودي کارهاي اجتماعی شروع شد و نتیجتاً طرح و محاسبه ها 
من مراجعه کردم و ایشان اظهار داشتند دیر شـده  فرهنگیآقاي ر گردیده است راجع به سوال شما براي مسافربیشت

است و خودشان بعد از ورودشان خدمت خواهند رسید و شما براي رفتن و راهنمایی ایشان نخواهید رسید امیـدوارم  
داشته اید آقاي راستینراجع به وصول طلبی که از . باالخره شما ایشان را مالقات نموده و صحبت الزم را بفرمایید

تومـان مـی دانـم    3000من به منزلشان مراجعه کردم و پدرشان به اراك رفته بودند و مادرشان گفتند مـن در حـدود   
بماند تا پدرشـان کـه شـاید یکـی دو مـاهی      مسألهایشان بدهکاري دارند ولی حواله اي نفرستاده اند من هم گذاشتم 

طول می کشد برگردند سپس اقدام کنیم و ایشان خیلی تشکر کردند و گفتند در هر حال اگر تا وقتی من مسافرتشان
تهران هستم نامه اي از پسرم دریافت کنم در خدمت حاضرم ولی گویا ایشان هم تا یک هفته دیگر به مسـافرت مـی   

که مرد دانشـمند  ج شیخ مهدي حائريحاگویا آقاي راستی آقاي فرهنگی سالم فراوان رسانیدند و ضمناً.روند
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و مسلمانی هستند مدتی دیگر به خارج می آیند و ایشان اظهار می داشتند که خیلی متشکر مـی شـوم اگـر از ایشـان     
معلـوم نیسـت شـاید    تاریخ حرکتشـان کـالً  .پذیرایی ممکن بشود ایشان تنها نمانند و از راهنمایی شما بهره مند شوند

انش گفتـه ام و همـین چنـد روز    ته بودید من االن ندارم ولی به دآدرسی که خواس.ت نمایندیکی دو ماه دیگر عزیم
نمی دانم ) باید تهیه کنم(صفحات و چیزهایی که خواسته بودي برایتان می فرستم . می رسد و می توانی از او بگیري

. دیر شده بوداین نامه کی به تو می رسد ولی در هر حال تلگراف هم براي خبر حرکت رفیقمان 

چنـین سـالم مـرا بـه     ان و بچه ها همگی سـالمت باشـند هم  ـ راستی خدمت خانم سالم مرا برسانید و امیدوارم ایش
نامه اي از علی رسیده بود که راجع به ازدواج اسدي در اروپا صحبت کرده ضمناً . برساناسدي و مصطفی خان

ي خصوصیات اخالقـی مربـوط بـه خـودش اسـت و همـه مـردم        بود و نامیمون دانسته بود ولی باالخره هر کسی دارا
داراي یک مشکل و یک اخالق نیستند و هر کسی داراي مزایایی در مقابل نواقص اخالقی یا جسمی اش مـی باشـد   

خیلی دلم می خواهـد هـر چـه زودتـر مسـافرتی بکـنم و دنیـا را        . که اگر مزایا را در نظر بگیریم شخص خوب است
را برایتان گمان می کنم مفصالً جریان حسینالً گرفتاري کار اجازه نمی دهد ولی در هر حال ولی ک. تماشایی کنم

حسینقربانت . ه امید دیدارب. بنویسد

921

6/چمران، مصطفی: از

گزارش گفتگو با حسین حریري-سماع: به

بعدازظهر 5ـ 1965ژانویه 3: تاریخ

ـ .ل و جمال و یوسف جلسه تشکیل شدبا حضور کما سـازمانی وجـود   -1. به چند مطلب اشاره می شودکمال 
کسانی که به علت نزدیکی از قدیم ب ـ. کسانی که اینجا عضو می شوندالف ـ: دو نوع افراد می پیوندند-2. دارد

به محض قبول عضویت یک فرد توضیحاتی درباره مرامنامه و . عضو محسوب می شده اند فقط تشریفاتی می گذرد
ضویت و سوگندنامه قرائت می شود و تشریفات تمام می گردد و بعد وارد وظایف و نحوه ارتباط مـی  درخواست ع

سازمان مخصـوص اتحـاد و عمـل کـه مخفـف آن سـماع       اوالً خود: ـ درباره اصول مرامیقسمت اول.گردد
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راي تحول اجتماعی ـ فعالً از هدف هاي سازمان ـ تحقق ایده هاي اجتماعی همراه با تغییر افکار و عقاید مردم ب. است
. بزرگ ترین عامل بازدارنده نظام موجود، رژیم حاکم و ساختار سیاسی و اقتصادي آن و حمایت کنندگان آن است

براي تبدیل این امکان . تنها راه منطقی قیام مسلحانه است،احساس اینکه امکانات بالقوه براي انقالب در ایران هست
دهقـان هـا، رودخانـه و    : علم انقالب ـ عالقه و آمادگی اسـت ـ مثـال    . مان تشکیل شده استاین سازبالقوه به بالفعل، 

نقش ایدئولوژي براي تحـول  . مصالح پل ـ سعی کنونی ما آموزش علم انقالب ـ هدف ما نفی تنها نیست مثبت است  
لمه خداپرستی ـ  کیوسف. سیاست داخلی و سیاست خارجی است خوانده و بحث شد: مرامی مثبتانقالبی ـ اصول 

تکنیک خواهید؟ر اسالم خداپرستی مطرح هست پس چرا جدا می کنید؟ چه چیز غیر اسالمی میبر مبناي اسالم؟ د
خداپرستی مکتب فلسفی است مثل یهود و مسیحی ـ ولـی   . ایدئولوژي اسالمی استـ  فرقی ندارد ـ کمال چیست؟ 

ـ ما از اسالم الهام گرفته ایم ـ ولی ما  جمال. د و مسیح استدر مکتب اسالم داراي مشخصاتی است که جداي یهو
ـ یوسف . مجتهد نیستیم و فتوي نمی دهیم ـ اگر بگوییم مکتب اسالمی هستیم همه جواب می خواهند که ما نداریم 

باید روشـن باشـد چـه مـی     . چقدر آن را قبول و چقدر را قبول نداریم؟ ـ از یکپارچگی ایدئولوژي صحبت می کنید 
ـ  بعضـی اصـول را بایـد رعایـت کـرد ولـی       کمال خواهیم ـ مثالً روزه باید گرفت یا نگرفت؟ و حرف ما چیست؟  

آن را ـ ولی عمالًیوسف. بعضی ها را نمی توان ـ مثالً اگر کسی نماز نخواند یا روزه نگرفت آن را بیرون نمی کنند  
یکپارچگی چطـور بـه وجـود    ر من این است که آن کسی که روزه نمی گیرد مسلمان واقعی نیست ـ نظ . نمی پذیرند

اصول است و یا فقط خداپرسـتی؟  که همه یک طور باشند چه اصولی باید پذیرفته شود ـ نماز و روزه جزء می آید؟ 
ـ  راجع به وظایف فردي افراد ـ رابطـه بـین فـرد و خـدا ـ       کمال. چیزهاي اضافه باید مشخص شود چه چیزهاییست

و توحید مراحلی وحدتجمال ـ. شرط بگذارد اگر چه فعالیت به سمت عمیق کردن افراد استسازمان نمی تواند
نامه یکپارچگی به وجود می آورد ـ و هر چه از نظر ایدئولوژي عمیق تر شود یکپارچگی زیـادتر مـی    دارد ـ این مرام 

یـد فرهنـگ بگذاریـد؟ همـین     خواهـ  نماز و روزه یکی از راه هاي فرهنگی اسالم است ـ چطور می یوسف . گردد
ـ  افـراد   کمالـ  رهبري چگونه اینها را اجرا کند؟ یوسفطور درباره محدودکردن مالکیت تا چه اندازه و چطور؟

فرهنگ و بهداشت مجانی براي همه و خداپرستی و غیره را باید همه بپذیرند و اگـر آن  . باید این مرامنامه را بپذیرند
ت وقت ـ هیأ ـ  برحسب اساسنامه مکمال ـ  رهبري چگونه خواهد بود؟ یوسف . اردرا عوض کنند تفاوت وجود د

تی ه داشته باشد ولی در حال حاضر هیأـ هر سازمانی باید کنگرسیاسی وجود دارد که فعالً در خارج رهبري می کند
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توسعه می دهد تا زمانی که این هیات در خارج است و کار خود را مسئولیت پذیرفته که سازمان را به وجود آورد ـ 
در شرایط مخفی کسانی . تشخیص دهند مناسب است و به داخل می رود ـ در سازمان هر کسی مسئولیت کاري دارد

که شروع کرده اند ادامه می دهند انتخابی نیست ـ ولی بر حسب آنکه هر کـس شایسـته و لیاقـت داشـته باشـد وارد       
ار را می کند ـ از نظر عملی پیش بینی شده ـ تا دوره اي کسانی که شایسته ت موجود فعالً این کأهی. رهبري می شود

کنگره حق تصویب . کنگره ـ شورا ـ هیات اجرائیه یا سیاسی  :ساختار سازمان. یند و سعی کنیم آنها را بیابیمهستند بیا
ه ممکن است سـالیانه یـا دو   کنگره نمایندگان تمام اعضاء هستند ک. اساسنامه و خط مشی و تغییر و تحول ها را دارد

شورا جانشین کنگـره اسـت و انتخـاب    . را انتخاب می کندکنگره شورا. ساله و غیره باشد10ساله یا چهار ساله و یا 
هیات اجرائیه خود به چند قسمت طبقه بندي می . هیات اجرائیه توسط شوراست که مصوبات شورا را انجام می دهد

ـ هیات موسس روي ایـن مسـایل توافـق کـرده مسـئولیت قبـول کـرده انـد         بوده است  ر شرایط ما کنگره نیز ند. شود
sponsorسعی می شـود کـه در دوره اي تمـام    . ـ در حال حاضر کار اعضاء شورا و هیات اجرائیه را انجام می دهند
اصـل  . مـی کننـد  بعـد از اتمـام ایـن دوره شـورا هیـاتی را بـراي اجرائیـه انتخـاب         . صالحیت به شورا بیایندافراد ذي

خودجوشـی ـ انتقـاد از اعضـاء و سـازنده      انتقـاد ـ  دموکراسی ـ مرکزیت ـ دیسیپلین و انضباط اصول سازمان اسـت ـ    
مثالً کسب نظر از اعضاء راجـع بـه جبهـه    . مطالبی که جنبه مخفی ندارد در معرض رفراندوم اعضاء گذارده می شود

. ملی ـ کناره گیري یا نفوذ بیشتر در جبهه

ـ تا ـ  نه  یوسف ـ آیا راجع به اصول سازمانی سوال است؟ کمال -1965ژانویه 4روز 45/3ساعت : جلسه دوم
ـ . افراد دیگر جمع شوند و اساسنامه کامل تري به وجود آورند باید شکلی باشد که دموکراتیک باشد البتـه  کمال 

ـ  آیا قاعدتاً می شـود هـر سـالی جمـع شـده بـه       یوسف. ت اجرائیه را  انتخاب می کنندأوقتی عده جدید آمدند هی
ـ  . کارها رسیدگی کند ـ چه کسی خوب کار کرده است و چه کسی بد کار کرده اسـت   در حـال جنـگ   کمـال 

هستیم و نمی شود هر سال جمع شد و انتخابات کرد ـ البته ایده آل این است که بشود کنگـره را تشـکیل داد ـ ولـی      
مقادیري اسناد هست و بعضی مقادیر فقط در مغز افراد است و نمـی شـود همـه را    . ستعملی نیست،  خطرات زیاد ا

ـ  فکـر  کمـال ـ  شما چه فکر کرده ایـد؟  یوسف ـ  نظر شما راجع به تشکیالت در داخل چیست؟ کمال . نوشت
هـم  نحـوي نظـر داخـل را    ه ـ آیا نمی شود بـ یوسف . کرده ایم یک هیات مرکزي از طرف خارج انتخاب می شود

اصوالً خارج بدون در نظر گرفتن مشورت با داخل نمی توانـد عملـی انجـام    ـ  چرا، کمال گرفت و بعد کار کرد؟  
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نظر این است که شوراي مرکزي از مجموعه اعضاي شوراي داخل و خارج سالیانه تشکیل شود ولـی در حـال   . دهد
حسن اطمینان وجود داشته باشد که بـا حسـن   ـ  منظور و هدف این است که باید کمال یوسف. حاضر امکان ندارد

ـ  سازمانی که هنوز جزئیاتش روشن نیسـت چگونـه مـی توانـد سـوگندنامه      یوسف. نیت همه کارها انجام می شود
من داشته باشد و یا برگ عضویت؟ چون سازمان هنوز مشخص نیست؟ و اگر من امضاء کنم شما باید ایراد بگیرید ـ 

ت ـ به عالوه نمی خواهم شرطی بگذارم که وقتی صالح ندیدم از سازمان کناره بگیرم بـه    قول می دهم و این کافیس
ـ  روابط ما کمال. این شرط که به ضرر سازمان کاري بکنم در ضمن از سازمان بخواهم که بر ضرر من کاري کنند

تشریفات نبوده است ـ ولی بـه   قبل از رسیدن به این مراحل، شاید احتیاج به این .  با هم جدي تر از این حرف هاست
البته اگر اینها دوست نباشند سازمان . که عده اي بخواهند با هم کار کنند باید بر مبناي دیسیپلین و نظم باشدنمحض ای

نتهی اساسنامه و نظام نامه می نویسند تا رانـدمان  کنند مـ فقط براي کسانیست که با هم می خواهند کارمطرح نیست
امـا بـراي   . تا همه چیز بر مبناي رفاقت نباشد ـ بـر مبنـاي فکـر و عقیـده گذاشـته ایـم       . یز روشن شودزیاد شود همه چ

آنچه می توانم این است که بگوییم سعی کنیم به نفع سازمان تا ـ یوسف. رسیدن به هدف احتیاج به مقرراتی داریم
ـ  . مقداري چیزها سسـت اسـت  . مقدم و موخر را جابجا کرده ایم. حد ممکن کار کنیم چـرا و چـه چیـزي    کمـال 

چون داخلی ها . سست است؟ یک عده در خارج براي ایجاد سازمان کار کرده اند و بدون رابطه با داخل نبوده است
ره دور هم جمع شده اند بـه علـت   فولالذا این عده با.  وانسته اند بیایند و مبارزه را نمی توانستیم معوق بگذاریمنمی ت

و این عده هیچ کدام خودشان را الیق و شایسته این کار نمی دانند اما نه به معنـاي  . فداکاري بیشتر و آمادگی زیادتر
سـانی کـه   ر و اندیشه می کنیم و همیشه آماده ایم کـه بـراي ک  منتهاي کوشش را با فک. نفی ارزش و  شخصیت خود

. یک دوره ترانزیستی پیش بینی شده است. بهتر از ما هستند بیایند

اختصاصی در داخل هفوظی

دعوت دو نفر دیگر براي همکاري و تشکیل کمیته سه نفري بـراي  . اطالعاتاداره:بر اساس مذاکرات حضوري
ارسـال  . ات جمع آوري هر گونه اطالعاتی نسب به مسایل زیر و ارسال آنها به خارج استوظایف اطالع. این منظور

مسـائل  . تباطات می باشدو یا غیرمستقیم توسط قسمت ار) به آدرس هایی که دارند(مسایل با رمز به صورت مستقیم 
ت افراد ـ روحیه ـ حقوق تعلیما: کیفیت. ـ تعداد ـ پخش و پراکندگی ـ کجاها هستندکمیت:ارتشـ 1:اطالعاتی
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سـازمان  ــ  2. مستشاران نظامی خارجی. نظامی ایـران مزایا ـ طرز اداره ـ نوع سالح ها ـ تجهیزات ـ جغرافیاي    -
مراکز اداري ـ مراکز بایگانی ـ نقشه کامل مراکز مزبور ـ طرز کار ـ اسامی فعالین ـ اسرار آنهـا ـ مسـئولین و         : امنیت

ــ آیـا در ایـران    3. اسامی این شهرستان ها ـ حدود اختیارات آنان ـ اطالعـاتی کـه دارنـد     ـ شعب آنها در شهرستان ها 
ـ چگونه کار می کنند و تا چه مسافتی را قـادر بـه   سیستم کنترل و کشف فرستنده بی سیم وجود دارد؟ کجاها هستند

خوزسـتان بـه عـراق و از شـرق بـه      ــ شناسـایی راه هـاي قاچـاق از     4. مورین آنهاکنترل هستند ـ اسامی مسئولین و مأ 
ـ اطالعـات  8جانبه نظامی ایران ـ آمریکـا،  ـ پیمان دو7ـ سنتو، 6در داخل ـ   ـ پایگاه هاي نظامی خارجی 5افغانستان ـ 

ــ هـر   9آماري ـ مربوط به وضع اقتصادي از کلیه وزارت خانه ها و سازمان برنامه ـ بانک ملـی ـ کشـاورزي و غیـره،       
رابطه یوسفـ 10و آمار از دهقانان ـ اصالحات ارضی اثرش در دهقانان و مسایل مربوط به آنها،  گونه خبر و اطالع 

کـار مـی کـرده اسـت قطـع مـی کنـد ـ         اش را به طور کامل و کلی با تمام آنهایی که تا به حال در این مسایل با آنها
.جامی و غیرهش ـ حتی از فرهنگی ـ ت حتی از دوستان و همکاران قبلیمویت او مخفی اسمأ

تشکیل کنگـره  -1: که باید به تهران اطالع دهد: درسطح مبارزات سیاسی: الف: قسمت اول: وظیفه یوسف
ـ دکتـر مصـدق  دریافت پیام از آقایـان  -2. نهضت در خارج از کشور براي اواخر ماه جون ـ و کسب نظر از آنها 

کسـب نظـر در   -3.  جهت کنگـره ) تان زندانیدوس(شوراي نهضتو سایر علما ـ از  میالنی ـ شریعت مداري 
اطـالع از  -4.  مورد مبارزات علنی نهضت ـ و توضیح منظور از آن ـ فعالیت علنی ـ اشخاص و طرز کار مخفی است   

توضیح فعالیت ها در عراق در سطح -5. برنامه انتشار نشریات به نام نهضت و درخواست کمک و راهنمایی از داخل
در رأس (رنامه راجع به علماء و درخواست کمک و راه هاي معرفی دوستان ما به علمـاي عـراق   مبارزات سیاسی و ب

فشار بر آنها باال براي کار بیشتر ـ توضیح آنکه چندي قبل نامه میالنی براي آنها رسـیده بـوده اسـت و     ). خوئیآنها 
کسب نظـر دقیـق آنهـا در    -7. ضت به اوتوضیح در مورد اقامت خمینی در ترکیه و نامه نه-6. بسیار مفید بوده است

کسب نظر دقیق آنهـا در مـورد آقـاي    -8.در کربالمیالنیـ پسران آقاي شیخ علی کاشف العظاءمورد آقایان 
ه زودتر دو نفر به عـراق  اعزام هر چ-9.بهشتی در آلمان ـ ترتیب معرفی براي همکاري در مسایل فکري دانشجویی 

. مطرح سازد) حاج سید رضا زنجانی(و یا فرهنگی) رحیم عطائی(را باید با جامیاین مسایل-10. براي کمک
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. ترتیب اعزام داوطلبان ـ هر چه زودتر ـ کالس بعدي سپتامبر خواهد بود  -1: در سطح سازمان خودمان: ب
نها وسایل مطمئنی در ـ و البته این در صورتی است که خود آآنها که آماده قاچاق هستند باید منتظر خبر ما شوند-2

. را سه ماه قبل پرداخته است؟ وصول آن را فوري خبر دهیـد 1900هامبورگ گفته است که -3. عراق نداشته باشند
آنهـا هـم   . کار مسافرت قاچاق به عراق هنوز تمام نشده اسـت بایـد منتظـر باشـند    -5. نتیجه کار و گزارش جالل-4

اگر این راه را مـی  . داده شودقزوینیبه . ارسال شدفرهنگیبراي یباییدهزار تومان وسیله 10-6. تحقیق کنند
فاده شـود ـ   رمز براي مکاتبات باید اسـت از-7. پذیرند و اطمینان دارند ـ آنها تایید کنند ـ تا مرتب از آن استفاده شود  

وقایع سیاسی براي خـارج از  گزارشات ماهیانه از -1: ـ اضافه شودقسمت اول ـ الف به لیست .به آنها تعلیم دهید
سوء قصد به شاه ـ فعالیت هاي سازمان هاي  ـ) چرا در لیست ننوشته اند(خوزستان ـ بحرین مسألهـ کشور نظیر 

بـا  -12. فسـیر هـا و گزارشـات احتیـاج داریـم     ـ وغیره ـ ما شدیداً به این نوع ت سیاسی ـ جبهه ملی سوم ـ گروه امینی    
آنهـا را  ست کننـد،  صورتی که آنها آدرس هاي منظمی و مطمئن براي مکاتبات درترتیب کار نهضت در خارج در

جریان وقایع خارج خواهیم گذاشت؟در

922

7/حریري، حسین: از

چمران، مصطفی: به

9/3/1965: تاریخ

مدت مدیدي است از شما خبري . آقاي جمال پس از سالم امیدوارم خوب و خوش و خرم باشید. دوست محترم
ندارم و خیلی مشتاق دریافت نامه اي از طرف شما هستم گرچه مقصر من بوده ام که نامه اي تقـدیم نکـرده ام البتـه    

آقـا نوشـتم سـالم خـدمتتان عـرض      احمد چون عرضی نداشتم نخواستم مزاحمتی فراهم کنم ولی در نامه اي که به
سالم کمالهمین طور از حاالت سایر دوستان بی خبرم به دوست عزیزمان . کرده ام البته جوابی از احمد هم ندارم

همین طـور بـه سـایر دوسـتان سـالم عـرض مـی کـنم و         . مفصل عرض می کنم و امیدوارم از حاالتش برایم بنویسید
به انگلیسی خواندن مشـغولم و سـعی مـی کـنم در رشـته      انگلستاناستارم فعالً من در موفقیت آنها را از خداوند خو
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کا هم بـروم  ماه در اینجا باشم و احتماالً شاید به آمری2خود نیز اطالعاتی به دست آورم البته مدتی دیگر هم حداقل 
م و جریـان دو سـه روز اخیـر مـرا وادار     نمدتی است می خواهم نامه بنویسم ولی تاخیر می ک.که هنوز روشن نیست

می دانید در این روزها شاه در انگلستان است و روزنامه هاي معمولی مصاحبه هـایی بـا او   . کرد که نامه ام را بنویسم
دانشـجویان ایرانـی پـیش بینـی تظـاهراتی بـراي روز شـنبه        . ضمن تعریف آنها را پخش می کنندکم و بیش نموده و 

که البته به خوبی برگزار شد ولی شب قبل از آن شش نفر از طرفداران مـزد بگیـر شـاه بـه منـزل      دیده بودند6/3/65
یکی از دانشجویان که در آنجا چند نفر مشغول تهیه پالکارت ها براي روز بعد بوده اند می روند جریـان هـم بـدین    

خواهند آمد برایشان جا پیش بینـی  سترمنچترتیب بود که قبالً تلفن کرده و اظهار می دارند که شش نفر دانشجو از 
نمایند و شب وارد می شوند و شب شش نفر زنگ زده و صاحب خانه هم بر حسب وظیفه درب را برایشان بـاز مـی   

و این افراد وارد شده و سپس صحبت از تظاهرات فردا می کنند و آن ایرانی هم به ) البته با قدري بی احتیاطی(نماید 
برنامه اي هست بدین ترتیب و شما چه بکنید و چه نکنید و آنها متوجه می شوند کـه در اطـاق   آنها می گوید که بله

دیگر عده اي مشغول تهیه پالکارت هستند به اطاق دیگر رفته و پس از مسخره نمودن پالکارت ها را پاره نموده و به 
یکی از افراد به پلیس تلفن نمـوده  . مایندجان دانشجویان ایرانی می افتند و آنها را به شدت می زنند و مضروب می ن

بود که در اواخـر دسـامبر وارد   سازمان امنیتیک نفر از کارمندان . پلیس می آید و آنها خود را معرفی می کنند
. و یک نفر هم خود را دانشجو معرفی مـی کنـد  چتربازو یک نفر نیروي هوایینفر هم از افراد 3لندن شده بود 

نشجویان خیلی سخت مضروب شده و قسمت هایی از بدنشان سیاه می شـود و یـک نفـر هـم پـاي      سه چهار نفر از دا
ولی با وجود این اعمال غیرانسانی روز بعد تظاهرات دانشـجویان بـا مقـداري عکـس     . چشمش کبود و سیاه می شود

ه باز هم دو نفر از افراد و البت. نفر ایرانی برگزار می شود150هاي دکتر مصدق و چند پالکارت با عده اي در حدود 
ین ااز. داده ضمناً  کتکی هم می زنندبه پلیس نشانرا سازمان امنیت می خواسته اند شلوغ کنند ولی دانشجویان آنها 

ولی جریان ) البته دو سه روزنامه مشهور محافظه کار(جریان روزنامه هاي یکشنبه و صبح دوشنبه چیزي ننوشته بودند 
لطفـاً  .ه ضـمیمه مـی فرسـتم   فصالً نوشته اند که گرچه شاید فایده اي نداشته باشد ولی برایتان بـ را ممصاحبه با شاه

را احمد جـان همین طور . انی که می بینید مطلعم فرماییدزودتر پاسخی به نامه ام بدهید و از حاالت خود و دوست
دي ـ براي من داشته باشید و مرقـوم بفرماییـد    و اگر مطلب مفی. اگر می بینید بفرمایید چرا پاسخ نامه ام را نداده است
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مرقـوم  )سـحابی (فریـدون در صورتی هم کـه کـاري در اینجـا داشـته باشـید بـه آدرس       . خیلی ممنون خواهم شد
یوسف  .  موفق باشید . بفرمایید انجام وظیفه خواهم کرد

923

8/حریري، حسین: از

یزدي، ابراهیم: به

21/3/1965:تاریخ

سـال نـو را بـه شـما تبریـک گفتـه موفقیـت و سـالمتیت را از خداونـد          . سالم گرم مـرا بپـذیر  دوست عزیز دکتر
انشاءاهللا شـما  . خواستارم مدتی است از شما بی خبرم و نامه اي اخیراً تقدیم کرده ام که نمی دانم رسیده است یا خیر

یت آنها را از موفق. حضورشان برساندوستانی را که می بینی سالم گرم را به . و خانواده همگی خوش و خرم هستید
به من گفت که نامه اي از شما دارد همه از من پرسیده بودنـد  فریدون) روز3، 2(چند روز قبل .خداوند خواستارم

این بود کـه ضـمن عـرض تبریـک خواسـتم آدرس      . آدرس من برایم نامه نداده ایدبه آلمان آمده و به علت نداشتن
در صورتی که . لبته اگر صالح بدانید می توانید همچنین به آدرس فریدون برایم نامه بفرستیدا. خود را برایتان  بدهم

که فکـر نمـی کـنم    (بخواهید دیر نامه بفرستید بهتر است حتماً به آدرس او بفرستید چون ممکن است تا مدتی دیگر 
م و فعـالً بـه خوانـدن مقـداري     از وضع و حال من بخواهید بـد نیسـت  . من محل خود را عوض کنم) روز باشد15-20

انگلیسی مشغولم و فکر می کنم مدتی دیگر به ایران برگردم و فکر می کنم براي ادامه تحصیل به آمریکا بروم چون 
ییوسفقربانت . بیش از مزاحمت نشده و موفقیت فراوان برایت خواستارم. به علل متعدد چندان صالح نیست

924

9/حریري، حسین: از

ابراهیمیزدي، : به

19/4/1965: تاریخ
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دوست عزیزم پس از عرض سالم موفقیت و سعادت شما را از خداوند خواستارم و امیدوارم سالمت و شاد باشید 
نمی دانـم علـت را چگونـه تعبیـر     . از اینکه مدت مدیدي است از شما بی خبر بودم و نامه اي تقدیم نشده شرمنده ام

کا داشتید چه موقع نمی دانم شما که قصد برگشتن به آمری. من بود و دلیلی ندارمکنم در هر حالی بهترین دلیل تنبلی 
نامـه  احمد جان و نیز کمال جانبه دوست عزیزمان . مت خواهید کرد و آیا این نامه به شما می رسد یا خیرعزی

خـوش هسـتند   وانشـاءاهللا خـوب   . تقدیم شده و مرتباً سالم حضورتان عرض می شد نمی دانم حالشان چطـور اسـت  
از وضـع مـن   . کنم و موفقیتشـان را خواسـتارم  سالم گرم خود را تقدیم میجناب نصرو جابر خانهمین طور به 

شـاید  (بخواهید به مقداري کم در رشته خود مطالعاتی کرده و مقداري زبان آموخته و می آموزم و تـا مـدتی دیگـر    
به زیارت و دریافت نامه شـما بشـوم یـا الاقـل از حاالتتـان      برخواهم گشت و امیدوارم در آنجا موفق ) یک ماه دیگر

آرزو می کنم هر چه زودتر در آنجا موفق به زیارتتان شوم بـا دلـی شـاد و دسـتانی بـاز روي مـاه شـما را        . باخبر شوم
... .هره مند شوند به امید آن روز و نیز مردم مملکت ما بتوانند از وجود مفید شما ب. ببوسم

آقاي مهدي محافظ که قاعدتاً شما می شناسیدشان که در رشته معدن بودند و در شرکت نفت کار مـی کننـد در   
دارند و گویا فرزندي هـم داشـته باشـند    خانم آلمانیاینجا هستند و مشغول مطالعه زمین شناسی هستند ایشان یک 

بهتر از من باخبرید و می بینید که هر روز اتفاق تازه از اخبار ایران حتماً شما . شاد و خندان و بزله گو هستندهمچنان
ها بـه کنـار خواهـد    نهفته است و به زودي این خاکسـتر اي می افتد و نشان می دهد که آتشی عظیم در زیر خاکستر

رفت و حقیقت خود را نشان داده و موفق می شود ولی آنچه می خواستم بگویم اینکه وظیفه ملیون است که در این 
تشکیالتی داشته و پیش بینی هاي الزم را براي جلوگیري از پیشرفت عناصر دیگر در صورت بروز حـوادثی  شرایط 
چون به خوبی دول دیگر متوجه شده اند که آن شخص خیلی شناخته شـده و کثیـف اسـت و ممکـن اسـت      . بنمایند

بـیش از ایـن مـزاحم نشـده     . روزي خود درصدد تغییر وضع برآیند و سگی را برداشته سگ دیگري جـایش بنشـانند  
هواي اینجا بعضی اوقات خیلی خوب بوده و گل ها باز شده و انسان . سعادت و سالمت شما را از خداوند خواستارم

باز هم . خداوند به خوبی برخوردار شوندآرزو می کند کاش مردم ما آزادي کافی داشته می توانستند همه از نعمات
یوسفقربان شما . به امید آن روز

925



دفتر دوم ـ نامه ها 

1421

10)/یوسفی(حریري، حسین: از

یزدي، ابراهیم: به

1965/ 4/10: تاریخ

را فرستادم و همـان روز  امانت شما 25/9من در تاریخ . رمبه نام خدا    دوست عزیز مدتی است از تو نامه اي ندا
. همـه اش رسـیده باشـد   نیز دو نامه و یک کارت فرستاده ام که امیـدوارم  30/9و 28در روزهاي . نیز نامه اي نوشتم

از آمریکا رسید کـه تقـدیم   احمدضمناً دو روز قبل نامه اي از .تقاضا دارم هر چه زودتر وصول امانت را اعالم کن
قـرار  . یوسـفی . خدا یار و نگهدارت. مطالب قابلی ندارم. این نامه را توسط دوست ارجمندمان می فرستم. می کنم

گفت به . حرکت کردبیروتامروز به طرف . الن پیش من آمد و خداحافظی کردا. بود این نامه را دوستمان بیاورد
قربانت .  حرکت کرده و قرار شد این نامه را با پست بفرستممصطفی تو بنویسم که 

926

11/یزدي، ابراهیم: از

حریري، حسین: به

7/10/1965: تاریخ

چندي قبل بعد . متی تو را از خداوند آرزو دارمموفقیت و سال. دوست و برادر گرامی بعد از سالمبسمه تعالی 
قرار نبود که با ما . از مدت ها انتظار ـ که منتظران را به لب رسید جان، یادداشت بدون تاریخ شما را دریافت کردم

اما بهر حال چون خودخواه نیستم که به خاطر اوضاع خودم از شما . چنین کنند عارفان و تا این حد نامهربان باشند
از کسالت و ناراحتی دوست مشترکمان آقاي مجلسی ـ متأثر ! له کنم ـ خبر سالمتی شما را که داشته ام براي ما بسگ

اما خیلی تعجب کردم چه با توجه ! نوشته بودید در بیمارستان بستري است خداوند به او شفاي کامل عطا کند. شدم
سمپاشی و غیره می بایستی در موادروست، کار شرکت به وضعیت مزاجیش و گرفتاري هاي جدیدي که با آنها روب

نوشته ! خیلی بیشتر خود را مواظبت می کرد و براي مسایلی که سروته اش معلوم نیست خود را به هچل نمی انداخت
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آقاي فرهنگی نرسیده است اما ننوشته بودید که آیا به واسطه مراجعه کردید یا خیر؟ براي اید که کتاب هاي ارسالی 
من آنها را براي آقاي فرهنگی مستقیماً نفرستادم چونکه آدرس کامل ایشان را نداشتم و آنها به وسیله یکی از چه 

خود شما تحقیق کنید که آیا آنها به واسطه نرسیده است و مراجعه کرده اند یا خیر؟ شنیدم . دوستان ارسال داشتم
البته خیلی . لمان بیایدي ماه عسل می خواهد به آحسین آقا بعد از عروسی خیال مراجعت به تهران و سپس برا

عالوه بر این دوستش احمد همین . و وقت ماه عسل نیست. هوا سرد است. اما به او بگویید فعالً نیاید. خوشحال شدم
.نها را دریافت کندکه باید آ. روزها به تهران خواهد آمد و من وسیله او یک کادو براي عروس و داماد فرستاده ام

من . چندي قبل شما از من دوربین و پروژکتور درخواست کرده بودید که اگر گیر آوردم ارزان بود بخرم و بفرستم
ضمناً اگر . وسیله مسافر که توسط فرامرز خان به شما برساند. سه فقره یکی مارك کاتر و دیگري بایندر فرستادم

ش هاي مرا وسیله حسین بدهید برود بدهد به خواهر آمال اشکالی نداشته باشد آن امانتی هاي مرا کت و شلوار و کف
به جامی سالم . قبالً عرضی ندارم سالم مرا به خانم و بچه ها برسانید. خیلی ممنون خواهم شد. که می آید بیاورد

قربانت ذکی . در انتظار نامه شما هستم. دارم

927

12)/یوسفی(حریري، حسین: از

منصور: به

9/10/1965:تاریخ

هنـوز وصـول   . مدتی است از تو نامه اي نـدارم . سالم، انشاءاهللا که سالم و موفق هستیبسمه تعالی    منصور عزیز 
علی و احمدالبته بعضی از . بعد از آخرین نامه ات این چندمین نامه است که می نویسم. امانتت را اعالم نکرده اي

سپتامبر که آخـرین نامـه ات رسـید، نامـه اي بـراي      28روز . نوصول اینها را نیز اعالم کاسديبود و یا براي آقاي 
نوشـته بـود و مطلـب مهـم     وضع هنـدي هـا  مطالبی راجع بـه  . نوشتم که امروز جوابش را دریافت کردمشریفی

ضـمناً نامـه دیگـري هـم بـراي تـو       . دیگري نداشت و از من خواسته بود که تماسم را حفظ کنم و با او مکاتبه نمـایم 
روي پاکت چیزي ننوشته بود فکر کردم مال من است و کمی باز کردم ولی متوجه شـدم مـال تـو بایـد     چون. نوشته



دفتر دوم ـ نامه ها 

1423

مطلـب  . آدرس هاي روي پاکت را سیاه خواهم کرد چون آدرس خـودم را داده بـودم  . باشد و لذا برایت می فرستم
. خدانگهـدارت بـاد  .  م برسـان و سـایر بـرادران را سـال   اسديآقـاي  . دیگر و خبر جالبی ندارم منتظر نامه ات هستم

.با نام یوسفی مکاتبه می کنمشریفی من با . یوسفیقربانت 
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13)/یوسفی(حریري، حسین : از

یزدي، ابراهیم: به

22/10/1965: تاریخ

نامـه هـاي قبلـی همـه     . بسمه تعالی      دوست و برادر عزیز بعد از سالم امیدوارم سالمت و موفـق و پیـروز باشـی   
هم رسـید ولـی   منصور6/10همراه نامه ي شما نامه ي . کردمشما را دریافت15/10دیروز نیز نامه ي . استرسیده 

نوشته و تمام مطالبی را که نوشته بود بـا او  هنديالساعه نامه اي براي . نمی دانم چرا نامه اش این قدر تاخیر داشت
نوشته اید که مطالبی را که هندي می فرستد به . بگیرمامیدوارم نتیجه مثبت . مطرح کردم و خواستم که جواب بدهد

رس او بفرسـتم یـا بـه آدرس    را دارم باید به آدعباسیفقط آدرس .  پاریس بفرستم ولی من از پاریس آدرس ندارم
هنگام نگهبانی، هنگام ظهر محمد بارانیچندي قبل یک سرباز وظیفه به نام . خبر جالب و تازه اي ندارمدیگري؟ 

چون من . علت هنوز معلوم نیست. مسلماً شما اطالع دارید. نگ ارتش را هدف گلوله قرار داده و کشته استسه سره
برادرانم را سـالم  . ارمفعالً عرض دیگري ند.  در نوشتن نامه تاخیر کردم،مرتب امتحان داشتم و ضمناً مطلبی نداشتم

اطریش، یوگوسـالوي، بلغارسـتان،   فت قرار بود به به طوري که به من گاسدي نمی دانم چرا نرسیده،. برسانید
قربـان  . خدا یار و نگهدار همـه شـما   . امیدوارم تا به حال رسیده باشد. بیایدبیروتاز آنجا به . رفتهیونان و ترکیه

بدون ذکر اسم: ضمناً  آدرس مرا خواسته بودید یکی را که دارید، دیگري راهم می نویسم-یوسفیشما 

8 Munchen 32, Postlager Karte, A029923, Deutschland
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14)/یوسفی(حریري، حسین: از
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چمران، مصطفی: به

13/11/1965: تاریخ

مرقومه ي شما را دریافت کردم، ولی به عللی که . امیدوارم سالم گرم مرا بپذیریدبسمه تعالی           برادر گرامی 
نامه هایی را که براي آمریکـا فرسـتاده بودیـد همـان روز     . ام نتوانستم قبالً جواب بنویسمبراي دوستمان توضیح داده 

براي دوربین شما چند روزي دیرتر از موعد مقرر مراجعه کـردم آن هـم   . پست کردم ولی هنوز جوابی نرسیده است
60کشـد و قیمـت آن   وقتی رجوع کردم گفت قابل تعمیر هسـت ولـی طـول مـی     . علت این بود که در مونیخ نبودم

من گفتم درست کنند و قرار شد در ظرف بیست روز حاضر شود و وقتی حاضر شد تلفنـی بـه مـن    . مارك می شود
سالم مرا خـدمت خـانم   . عرض دیگري ندارم. روز دوشنبه مراجعه خواهم کرد. اطالع دهند ولی تاکنون تلفنی نشده

فییوسارادتمند . موفق و پیروز باشید.ابالغ فرمایید

930

15)/یوسفی(حریري، حسین: از

یزدي، ابراهیم: به

13/11/1965: تاریخ

آقـاي  نامه شما به همـراه نامـه ي   . بسمه تعالی     برادر ارجمند پس از سالم امیدوارم همیشه موفق و پیروز باشید
متاسفانه بر اثر گرفتاري هاي مختلف تا به حال موفق به جواب نامه هاي شما نشـده  . مدتی است رسیده استاسدي

دو روز قبـل نامـه اي از   . مخصوصاً اینکه از نظر مالی وضعم خراب بود و مجبور بودم اوقات بیکاریم را کار کـنم . ام
ه کتاب هاي شرکت نوشته بود که اغلب را خوانده و رسید، به مسافرت شهرهاي شمال هند رفته بوده راجع ب» هندي«

ضمناً دو مطلب راجـع  . شرکت را در اروپا برایش بفرستمدارد و نوشته بود اگر کتاب جدیدي هست آدرس نماینده 
از مـن خواسـته بـود کـه روزنامـه      . به کمک هاي نظامی ایران به پاکستان از روزنامه هاي انگلیسی هند فرسـتاده بـود  

چون هم درس . فعالً خیلی گرفتار استاحمدي . شروع می کنم»ایران آزاد«ستم و این کار را فعالً با برایش بفر
تاکنون در مورد همکاري تماسی با او نگرفته ام ولی در نامه ي آینده موضـوع را  . می خواند و هم زیاد کار می کند
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تماس داریـد سـالمش   )رضا رئیسی طوسی(نصورماگر با . خبر و مطلب دیگري ندارم. با او در میان خواهم گذارد
. نامه اي به ضمیمه براي آقاي اسدي می فرستم. یوسفیخدا یار و نگهدار شما ـ . برسانید
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16)/یوسفی(حریري، حسین: از

یزدي، ابراهیم: به

6/12/1965: تاریخ

مرا بپذیرید و تحت حمایت پروردگار توانا امیدوارم سالم گرم و برادرانه . بسمه تعالی           دوست و برادر عزیز
نامه و روزنامه فرستادم هنديمدتی قبل براي .شما امروز وصول ارزانی داشت27/11نامه ي . موفق و منصور باشید

. را بـراي تهیـه کتـاب بـه او دادم    صـوفی آدرس العی و خبري از او نرسیده ضـمناً  اطولی هنوز) 21/11(در تاریخ 
آیت نشریه ي مربوط به خبر انتقال حضرت : نامه ي آینده برایش خواهم نوشتکه نوشته اید در مطالب دیگري را 

مـن قبـل از مطالعـه انتظـار     . مطالب آن جز خبرهاي بسیار سطحی چیـز دیگـري نبـود   . دمبه عراق را دیاهللا خمینی
را شـنیده  صدیق کم و بیش اسـم  در این محیط سایر افراد. خواندن مطالب جالبی را داشتم ولی متاسفانه چنین نبود

اند هر گاه نشریه اي به نام صدیق ببینند انتظار مطالب جامع و آموزنده اي دارند که متاسفانه در این نشریه عکس آن 
مخصوصاً اینکه تعداد و میزان انتشـارات صـدیق   . بود و انتظار افراد چه خودي ها و چه سایرین را برآورده نمی کرد

کمیته يبه قرار اطـالع  .  زیاد نیست که اگر یکی خوب نبود بالفاصله نشریه ي بعدي جبران کندهم متاسفانه فعالً
را تکثیـر کـرده اسـت ولـی هنـوز      صدیقمتن کیفرخواست دادستان ارتش علیه وکالي مدافع سران جبهه مونیخ

هنـوز نـام   . مـی شـود  آذر جلسه ي عمـومی از طـرف جبهـه در مـونیخ تشـکیل     16فردا شب به مناسبت . منتشر نشده
ده در آنجـا  سخنران فاش نشده در این جلسه عالوه بر سخنرانی بحث و انتقاد نیز خواهد بود و احتماالً نشریات نام بر

عرضم به حضور شما که من صندوق پستی ندارم و فقط محلی است در پستخانه که نامه هاي . به فروش خواهد رسید
محل را می دهند و با ارائه کارت شناسایی نامـه هـاي خـود را دریافـت مـی      افرادي را که آدرس ندارند آدرس این

ولی من براي اینکه پاسپورت نشان ندهم و اسمی در میان نباشد کارت گرفته ام نامه هاي مرا در محـل شـماره   . کنند
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تـا بـا   6ماره ي آني این کارت ها می گذارند و با ارائه کارت نامه ها را به من می دهند و من دو کارت دارم که ش
پس از دریافت نامه امروز رفـتم و آدرسـی   ). 029923و 029917(ـ 23است و دیگري 17یعنی یکی . هم فرق دارد

: آدرس صحیح آن چنین است. را که خواسته بودید پیدا کردم البته شما فقط تحقیق در مورد محل را خواسته بودید
Munchen,Schiller str. 21 IV8-دو نفر با هم شریکند حجار و خطیبی :Hajar, Khatibi.    از اینکـه خطـم خوانـا

خـدمت  . مارك آن را به من پرداخته اند30مارك شده است که 60خرج تعمیر دوربین . نیست معذرت می خواهم
نگهدار ـ قربان شما ـ خدا یار و. فعالً گفتنی دیگري ندارم. سالم مرا به منصور برسانید. برادرم آقاي عرض سالم دارم

یوسفی

932

17)/یوسفی(حریري، حسین: از

یزدي، ابراهیم: به

24/12/1965: تاریخ

نامه . ضمن سالم موفقیت و سالمتی شما را از پیشگاه حضرت حق خواستارمدوست و برادر عزیزـبسمه تعالی      
بـه هـر صـورت در    . روز در راه بود علت را نمی دانـم 9این نامه پیش از . شما چند روز قبل به دستم رسید10/12ي 

افه شد و همه مـانع از آن شـد کـه    این چند روز دو امتحان در پیش داشتم و بعد هم گرفتاري هاي جزئی دیگري اض
رسـیده  )مهندس ابوالفضل بازرگـان (فاضلهمزمان نامه ي شما نامه اي نیز از . فرصتی بیابم و براي شما نامه بنویسم

راجـع بـه   (مطالبی را نوشته بـودم  . از مطالب و توضیحاتی که نوشته بودید متشکرم. که آن هم بی جواب مانده است
به هیچ وجه قصد حمله به دوستانی که در راه انتشار این نشریه زحمت کشیده اند نداشته ) خمینیخبر انتقال آیت اهللا 

ولی مقصود من این بود که حاال که این قدر زحمـت را بـه   . قابل تقدیر استدر چنین شرایطی زحمت آنها واقعاً. ام
چـه  ینکه من به عنوان یک گزارش آنص اخود هموار می نمایند قدري مطالب آن وسیع تر و عمیق تر باشد به خصو

نامه ي شما که رسید روزي بود که فرداي آن امتحان داشتم روز بعد نیز به همچنـین  . را از اطراف شنیده بودم نوشتم
و دیروز هم گرفتاري زیاد داشتم و می بایست براي تعطیالت کریسمس کار پیدا می کردم که موفق نشـدم و امـروز   

تعطیل خواهد بود و من با کمال تاسف نتوانستم راجع به طـرز مسـافرت بـا ماشـین     27/12ه تا نیز مغازه ها تعطیل شد
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من تا چند روز .  در هفته ي آینده به لطف خدا این کار را انجام داده نتیجه را خواهم نوشت. هاي مهاجر تحقیق کنم
نیخ ضمن صحبت هایی که ردوبدل شد به موزرگر در سفر یک روزه ي . قبل از انتشار نشریه داخلی بی اطالع بودم

یه به مونیخ ارسـال نگردیـده   معلوم شد که صدیق یک نشریه ي خبري داخلی انتشار داده است ولی متاسفانه این نشر
25براي شرکت در کنگره کنفدراسـیون کـه از   سازمان دانشجویان مونیخدر انتخاب هیات نمایندگی از . است

در اثر اشتباهات هیات اجرائـی و بعضـی اعضـاء    جبهه ملییل می شود متاسفانه در اشتوتگارت تشک) فردا(دسامبر 
رأي ظـاهراً تـابع   59بـا  ذوالنـور  نماینـده ي اولـی هـاي    . شکست خورد و هر سه نماینده از توده اي ها انتخاب شد

ي کـه  رأ48کیومرث ثریارأي که معروف به چینی بودن است و آقـاي  56فرازيآقاي . کمیته ي مرکزي است
رأي انتخاب 46با حامديکاندیداي جبهه ملی آقاي . ظاهراً مارکسیست مخالف هر دو دسته یعنی بی طرف است

و فقط بهترین سازمان ها، سازمان هاي اطریش بود کـه  . به قرار اطالع سایر جاها هنوز وضع بهتري نداشته است. نشد
کیفرخواست وکـالي  از نشریه اي که چاپ شده و شـامل  . ایندگان از جبهه ملی می باشنداکثر قریب به اتفاق نم

که فکر می کنم داشته باشد باز هم چند تایی کـه زیـاد   فاضل براي . شماره جداگانه تقدیم می کنم5است مدافع
قرار شده بود هر . را گرفتمآقاي اسديچند روز قبل دوربین . نیست و فعالً دسترسی هم ندارم ارسال خواهم کرد

باالخره سر زدم و معلوم شد شماره ي تلفن مـرا  . شد به من تلفن کنند ولی هر چه صبر کردم خبري نشدموقع حاضر
مارك از قیمتی که قبالً گفته بود به علت اینکه زیـادتر روي آن  5به هر صورت دوربین حاضر شده و . گم کرده اند

دوربـین عدسـی   . قاي اسدي پرداخته بـود مارك شد که سی مارك آن را آ65کار شده بیشتر گرفت یعنی مجموعاً 
قـبض پـول آن   . من نمی دانم باید دوربین را بفرستم یا نگه دارم. ندارد و فکر می کنم آقاي اسدي با خود برده است

به حساب شهریه اي که بـراي فاضـل بایـد بفرسـتید حسـاب      «من از جمله ي . را به ضمیمه ي این نامه تقدیم می کنم
مـارك بقیـه را بـه مـامور     35من تقاضا می کـنم  . میدم چون تا به حال چنین قراري گذاشته نشدهچیزي نفه»...کنید 

ـ یـک نامـه ي چنـد    .   از آمریکا دیشب نامه اي براي آقاي اسدي رسیده به ضمیمه می فرستم. مالی صدیق بپردازید
صندوق پستی کرده بود اخیراً که مدت ها قبل تقاضاي آقاي زندضمناً دوست ما . فرستادم4146خطی به صندوق 

ت و نامـه و  هم این بود که احتیـاج بـه پاسـپور   علت. قبالً نمی خواست صندوق را بگیرد. جواب دریافت کرده است
مـدت  .     نمی دانم گرفته یا نـه . آدرس می باشد ولی بعد از صحبت هایی که با زرگر شد قرار شد صندوق را بگیرد
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بـه  . خبر تازه و قابلی نـدارم آقـاي اسـدي را سـالم برسـانید     . سیده و از او بی اطالعمزیادي است از هندي نامه اي نر
یوسفی قربان شما. یار و نگهدارتان بادخدا . نیز سالم برسانیدمنصور 

933

18)/یوسفی(حریري، حسین: از

یزدي، ابراهیم: به

2/1/1966: تاریخ

. نی شما را آرزومنـدم همواره موفقیت و پیروزي و شادما. سالمـ بعد ازلی           دوست و برادر گرامی  بسمه تعا
و حجـار دسامبر به نامه ي آخرین شما پاسخ گفتم و فقط یک موضوع باقی مانـده و آن تحقیـق دربـاره ي    24روز 

بود که به ضمیمه فرستادم و پنج اسديیک نامه براي آقاي ضمناً . و یا بالعکسآلمان به لبنانطریق مسافرت از 
از تاریخ نوشتن نامه ي قبلـی بـه علـت    . نسخه از کیفرخواست وکالي مدافع تقدیم کردم امیدوارم تماماً رسیده باشد

دسامبر موقعیت دست داد 30تا اینکه روز پنجشنبه . اینکه کار می کنم موفق نشدم به محل مورد نظر رفته تحقیق کنم
جـواب داد کـه مـا بـه افـرادي کـه گواهینامـه ي        . ال کردمراجع به این موضوع سوحجاراز آقاي . و مراجعه کردم

ببرند و پولی هم به آنها می پردازیم و یا اگر از افراد خودمـان کسـی   بیروترانندگی دارند ماشین می دهیم تا مثالً 
فصـل  ولی تمام این جریانات مربوط بـه . ماشین ببرد می تواند یکی دو نفر را به قیمت ارزان و شاید حتی مجانی ببرد

ولی . در زمستان ماشین خیلی کم می برند و مسافرت به این طریق مشکل است. تابستان است که می شود ماشین برد
گاهی ماشین ببرند و تا استانبول مسافر آلمان و استانبولشخص دیگري که در آنجا بود گفت احتمال هست بین 

خبري منصوراگر از . را سالم برسانیداي اسديآقدوست عزیزم . خبر جدید و گفتنی دیگري ندارم. حمل کنند
یوسفی خدانگهدار شما .  داشتید براي من بنویسید

934

19)/یوسفی(حریري، حسین: از
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براهیمیزدي، ا: به

16/2/1966:تاریخ

ز نامـه ي ضـمیمه را امـرو   .سالمت و موفق و شـادکام باشـید  بسمه تعالی     برادر ارجمند ـ پس از سالم امیدوارم  
ابتدا آن را باز کردم ولی . چون فکر کردم نامه مربوط به خود من است. استاسديمربوط به آقاي . دریافت کردم

البته باید عرض کنم که از مطالـب نامـه چیـزي    . از این اشتباه معذرت می خواهم. بعد متوجه شدم که اشتباه کرده ام
مـدتی قبـل نامـه اي بـراي شـما و کـارتی بـه        . ودداري نمـودم نخواندم و به دیدن عنوان نامه از خواندن مطالب آن خ

را سـالم  آقـاي اسـدي  . فعالً گفتنی دیگـري نـدارم  . بیروت ارسال داشتم که امیدوارم رسیده باشد4146صندوق 
یوسفی قربان شما .  موفق و پیروز باشید. برسانید

935

20/یزدي، ابراهیم: از

)یوسفی(حریري، حسین: به

B-68ـ 23/2/1966: تاریخ

. موفقیت و سالمتی تو را از خداونـد متعـال آرزومنـدم   . بسمه تعالی     دوست و برادر عزیز و گرامی بعد از سالم
ـ متاسفانه نه 1: اما مطالب. از ارسال نامه اي که پیوست آن بود یک دنیا متشکرم. شما را دریافت کردم16/2/66نامه 

وضع این صندوق ـ مثل تمام امور و مسایل در ایـن منـاطق    . نرسیده اند4146شما به صندوق نامه و نه کارت ارسالی
به . صندوق گرفتیمو منت کشیدیم و تازه یک ) شوها(پول دادیم . مدت ها زحمت کشیدیم. شتر گاو و پلنگ است

ن را در صـندوق مـا   چی ها نامنظم و فاقد احساس مسـئولیت هسـتند کـه بارهـا نامـه هـاي دیگـرا       قدري حضرات پست
و به طریق اولی دلیلی وجود ندارد که خوش باور باشیم و فکر نکنـیم کـه نامـه هـاي مـا را در صـندوق       . گذاشته اند

نه تنها در اینجا این اشتباه را می کنند جالب است که یـک بـار نامـه اي را کـه بـراي صـندوق       . دیگران نمی گذارند
تـو خـود   ! از آمریکا پست شده بـود در صـندوق مـا گذاشـته بودنـد     نبیت المقدس اردهمین شماره اما در شهر 

لذا استدعا دارم جز بـه آدرسـی کـه داریـد و آخـرین نامـه را فرسـتاده ایـد ـ بـه           . حدیث مفصل بخوان از این مجمل
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و درصندوق نامه نفرستید ـ مردم اینجا هم آن قدر کنجکاو و فضول هستند که اگر نامه اي که به خود آنها تعلق نـدا  
ــ از آقـاي   2. نمی گردانند که در صندوق اصلی گذاشـته شـود  مسئول پست بردر صندوق آنها گذاشته شده باشد به 

ــ آیـا مرامنامـه و جـزوه مـدافعات را      3. خبري دارید یا خیر؟ لطفاً از حال آنها مـرا بـاخبر کنیـد   احمدي و هندي
ــ دوسـت شـما منصـور سـالم مـی       3ر ارسال داشته اید؟مالحظه فرمودید یا خیر؟ آیا براي هر دوي آقایان فوق الذک

کمال قربان شما. در انتظار اخبار شما. هم سالم دارندآقاي اسدي. رساند

936

21/یزدي، ابراهیم: از

حریري، حسین: به

D-109ـ 18/3/1966: تاریخ

بسمه تعالی        دوست و برادر عزیز و گرامی ـ بعد از سالم ـ موفقیت و سـالمتی تـو را از خداونـد متعـال آرزو       
و در آستانه سال نو تبریکات خود و خانم و سایر دوستان را تقدیم می نمایم  و امیدوارم سال نو سال بهتر و پر . دارم

. هاست که بر آن بودم کـه بـراي شـما نامـه اي بنویسـم     مدت. اشدو همه بخیر و برکت دارتري براي شما و خانواده 
و فکر می کردم . نموده می نمایماکرم خانمدانسته یا ندانسته در خود ما در قبال شما ـ احساس مسئولیتی از جهت  

دهم تا آنچه که شاید شما انتظار داشته باشی که با بودن ما در اینجا من شما را در جریان درس و زندگی ایشان قرار ب
نمی دانم تا چه اندازه در استنباط خودم محق هستم به هر حال با خـود  . را که خیر و مصلحت ایشان است عمل شود

ایشان صحبت کردم و ایشان هم تایید کردند که من مطالبی از وضـع ایشـان بـراي شـما بنویسـم و نظـر بخـواهم ـ و         
یک اطاق اضـافی کـه مـا داریـم و     . عالً در همین منزلی که ما هستیماوالً از نظر زندگی داخلی ـ ف . راهنمایی بخواهم

از جهت وسایل زندگی تقریباً . مجهز به حمام و غیره است و تقریباً جداي از زندگی ماست در اختیار ایشان می باشد
تنها یـک  . راحت است براساس تمام تجارت ما از زندگی در پانسیون دانشگاه راحت تر اگر نباشد، معذب تر نیست

گردند، شلوغی و سر و صدا است که گاهی اوقات میعدازظهرها که بچه ها از مدرسه برایراد و اشکال است و آن ب
از نظـر غـذایی البتـه بـا هـم برنامـه       . وقتی ایشان منزل باشند از جهت محیط آرام براي درس خوانـدن خـوب نیسـت   
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وحـدت  «باید بگویم از این جهت زیاد به ایشان خوش نمی گذرد چه با زندگی درویشی و غذاهاي . مشترك داریم
هم به جهت مزاجی و هـم بـه جهـت عـادت دیرینـه از غـذاهاي مـا زیـاد راضـی نیسـتند بـه            داریم و ایشان » وجودي

در نتیجـه  . خصوص که بچه هاي ما به غذاهاي امریکایی عادت کرده اند و ما هم به تبعیت از آنها نیز چنین شده ایم
ت سعی داریم که با توجه به اما به هر حال در نهای. رنگ و روي و طعم غذاهاي ما شاید مورد قبول ذوق ایشان نباشد

100از جهت مالی ـ با صحبت با خودشان و محاسبه معـدل مخـارج و غیـره ماهیانـه      . تمام جهات ایشان راضی باشند
که البته از ایـن جهـت در مقایسـه بـا مخـارج پانسـیون دخترانـه        . لیره بابت اطاق و غذا ما از ایشان دریافت می نماییم

اما از جهات معنوي البته زندگی کردن با ما . و این مزیت عیب دیگر را می پوشاند. باشددانشگاه به مراتب کمتر می 
و سپس با توجه به تمام عوامل نظر . معایب و مزایایی است که خود شما می توانید همه اینها را در نظر بگیریدداراي

وقتی ایشان به بیروت آمدند و از : ت درسیثانیاً ـ وضع ایشان از جه . خودتان را در ادامه وضع موجود به من بنویسید
ما نظر خواستند ما وضع عمومی و خصوصی آمریکا را براي ایشان توضیح دادیم و سپس چون ایشان گفتنـد کـه در   

دوم اینکه در آمریکـا  . می شناسد.B.Sدر حالی که اینجا آن را . قبول نکرده اند.B.Sآمریکا مدرك علمی ایشان را 
کس نمـی توانـد بـراي    هـیچ .B.Sبدون گـرفتن  . جه به برنامه هاي آنها حداقل باید دو سال کار کنندبا تو.B.Sبراي 
M.S. یاP.H.Dیکی از اشکاالت بزرگ عدم شناسایی . مستقیماً کار کندB.S.      این اسـت کـه ایشـان مجبورنـد تمـام

. آن یا بی خاصیت است یا مشکل اسـت یرند ـ که مقادیر از  بگدر آمریکا الزم است .B.Sدروسی را که براي گرفتن 
مـثالً گـرفتن بعضـی دروس نظیـر تـاریخ ـ مـذهب ـ ورزش ـ تـاریخ آمریکـا و مسـایلی کـه اکثـراً مربـوط بـه خـود                  

طح درك کننـد تـا سـ   آمریکاست و دانشگاه هاي آمریکا گرفتن این دروس را براي همـه دانشـجویان اجبـاري مـی    
اکثر این مسایل و دروس آنهایی است که احتیاج به دانستن زبـان  . باشدنواخت و باال عمومی از یک سري مسایل یک

در حالی کـه  . ی ها آنها را حفظ و از برکرد که بسیار مشکل استیو باید مثل بچه آمریکا. انگلیسی بسیار قوي است
ر ظرف دو سال  خود کار کنند و د.M.Sمی شناسند ایشان می توانند براي .B.Sاگر چون در اینجا مدارك ایشان را 

می شناسـند و  M.Sاینجا را M.Sو هر قدر هم ارزش دانشگاه اینجا کمتر از آمریکا حساب کنیم باز . مستر را بگیرند
جمـال تصادفاً موقع طرح این مباحث با ایشان ـ دوسـت مشـترکمان ـ    . هر دانشگاهی در آمریکا باالتر است.B.Sاز 

داد و البته گفت که با توجه به این حقایق و دانسـتنی  توضیحاکرم خانمبراي اینجا بود و او نیز چنین محاسباتی را 
و فرزانه نجم آبـادي اکرم خانم هم بر این مبنا و بعد هم با دیدن دوسـتش  . ها خود اکرم خانم باید تصمیم بگیرد
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متراکم و احتیاج دروس زیاد. فعالً مشغول انگلیسی خواندن است. سپس حوادث دیگر تصمیم گرفت در اینجا بماند
البتـه شـاید   . از این جهت شاید نگرانـی نباشـد  . ایشان هم فعالً سخت مشغول است. به کار زیاد و تمرکز فراوان دارد

محتوي کار زبان انگلیسی را در اینجا نتوان با آمریکا مقایسه کرد اما باید قبول کرد که نمی توانم تمام شـرایط ایـده   
کـه  . مهم تر و اساسی در وضع ایشـان موضـوع ازدواج اسـت   مسألهـ ثالثاً . رکز ساختآل و دلخواه را در یکجا متم

باید شما خیلی بیشتر بدان توجه کنید و نظر بدهید همان طور که من نوشـته بـودم و درخواسـت کـرده بـودم بعـد از       
فرستادیم آنجا ـ هم سیاحت  آمدن اکرم خانم من به دوستانمان اطالع دادم ولی چون او نمی توانست بیاید تا اینها را 

هم فال و هم تماشا ـ و سپس دو ماه گذشت ایشان نیز به بیروت آمدند و یک هفته اي اینجا با ما بودند و هم زیارت،
خصوصیات محمود را شما بهتر از من می . با شما هم دوره بوده است. من حرفی ندارم بزنم. ـ از جهت معرفی نام برد

لب می گذرم و خالصه می کنم به اینکه آنها ـ هر دو ـ سریع تر و خیلی بیشتر از آنچـه بایـد     از جزئیات مطا. شناسید
خیلـی  اکـرم خـانم  بـا  . ، همانطور که با هر دو صحبت کرده امهم عالقمند شده اند ـ این عالقه انتظار می رفت به

ماعی هستند خواه و ناخواه در ذهن کسانی که داراي اعتقادات فکري و اجت. بیشتر ـ عالقه کاذب یا غیرمنطقی نیست 
ایده . از همان موقع یک تصویر رسم کرده اند. خود از اولین فرصتی که راجع به ازدواج و یافتن همسر فکر کرده اند

آل را مجسم ساخته اند ـ و اگر به اصول فکري و شخصیت هر یک از همین دو موجود ـ عزیز ـ توجه کنیم درك و    
آل هر کدام چه بوده است و ه و روشن است که اید. م کرده بوده اند کار مشکلی نیستشناخت آن تصویري که رس

و سپس اگر این تصویر نقاشی شده ذهنی را با مشخصات هر دو این جوانان ـ اکرم ـ محمود ـ مقایسه کنیم    . می باشد
آنـی و سـریع و فـوري    می بینم که این عشق یـک عالقـه  . و سعی کنیم مشخصات آنها را در این مجموعه جا بدهیم

.نبوده و نیست و بلکه هر دو در جستجو هم ـ بدون آنکه اسمی براي هم داشته باشند ـ در ذهن خود بوده اند
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دوست عزیزم سالم از نامه محبت آمیز شما و از تبریک شما خیلی متشکرم و خیلی از دریافت آن خوشحال شدم 
امیدوارم همیشه اوقات موفق باشید و خداوند نعمت دوستی شما را بیشتر نصیب من نماید و به نوبه خود موفقیت شما 

تاخیر شد زیرا با آمدن مادر و اخـوي بـراي دیـدن    در تقدیم جواب قدري . را در سال نو از خداوند مسئلت می کنم
خبر فرماییـد و از  وضع ایشـان مـرا بـا   خیلی کم شد ولی البته باز همیشه انتظار دارم ازمکاتبه لزومهمشیره فکر کردم 

خیر در نوشته بودیـد صـحیح اسـت و واقعـاً حسـاس اسـت و تـا       اکرمآنچه در مورد . لطفی که دارید دریغ نفرمایید
طور که نوشته بودید حساسیت و ناراحتی هاي بیشتري در ایشان به وجود آورده است که مسایل اخیر همانازدواج و

چه می شود کرد اجتماع ما وضع دختر چنین حـاالتی  . امیدوارم به کمک خداوند و همکاري دوستان برطرف گردد
هم بفرمایید که خیلی به افراد مختلـف کـه   به ایشان باز. را براي اکثر جوانان نسبتاً پاك و حساس به وجود می آورد

خصوص در آنجا ضع ایشان را بنمی توانند وضع ایشان را درك کنند نامه ننویسند و مشورت ننمایند چون خیلی ها و
به ایشان بایـد فهمانـد   . نمی توانند حس کنند به عالوه با نامه چقدر مگر می شود مطالب را بیان کرد و مشورت نمود

شود در همـه  اید از زندگی ـ پیشرفت کسب علم ـ خالصه همه چیز محدود نمود و در یک هنگام نمی   که توقعات ب
ازدواج ایشان با آمدن اخوي مسألهدست آورد و باید مسایل را یکی یکی حل نمود امیدوارم جهت موفقیت فراوان ب

وضع جدید مطلع ندید خیلی متشـکر  چنانچه مرا هم شما باز از . ما در شکل مناسبی حل شود و وضعشان معین گردد
در مورد زندگی ایشان در آنجا فکر می کنم براي اوایل مسافرت هر کـس بـه خـارج ایـن بهتـرین شـرایط       . می شوم

ممکن باشد البته بعد که شخص توجیه شد همه گونه امکانات دارد که باز هم فکر می کنم وجود شما و خانم خیلی 
ن محیط چه مقدار می تواند درس بخواند با خود ایشان است که امکانات را مشاهده برایشان مفید باشد و اینکه در آ

خدمت . را کم می بینم و سالمت است و خوباحمدهمه فامیل و دوستان خوب هستند و سالم مفصل دارند .کند
مگی دسـته گـل هـاي    امیدوارم بچه ها ه. خانم لطفاً عرض سالم من و خانم را بفرمایید و موفقیت ایشان را خواهانیم

اوضـاع همـانطور اسـت کـه بـود و البـد کـم و بـیش خبـر          . د همگی را از جانب ما ببوسیدنشکفته و زیبایی شده باش
حسین قربانت . خداحافظی کرده موفقیت را آرزو می کنم.دارید

938

23/حریري، حسین: از



سومخش ب

1434

)دانش(امیر انتظام، عباس : به

ت/ب: تاریخ

مدتی است جواب دو نامه تـو را نـداده ام و   .  اءاهللا که حالت خوب و اوضاع روبراههدانش عزیز پس از سالم انش
می دانم بد کاري کرده ام ولی اوالً درست آدرست را نمی دانستم ثانیاً کسی که معرفی کرده بودي که کتاب هایت 

برایـت مـی فرسـتم در هـر حـال      را به او بدهم آدرسش را گم کرده بودم دیروز پیدا کردم انشاءاهللا به زودي آنها را 
خوب نوشته بودي که خیلی از وضع درسی راضی هستی راستی راستی که عجـب بچـه درس خـوانی    . دلخور نباشی

شده اي خداوند حفظت نماید براي ما بر مملکت ما که وقتی برگردي حتماً به وجـودت افتخـار مـی کنـد راجـع بـه       
خصوص که مدتی قبل با رئیس اداره هم در افتادم و زمینـه صـحبت   رج هنوز تصمیم قطعی نگرفته ام بمسافرتم به خا

براي مرخصی گرفتن از دست رفت از طرف دیگر نمی دانم چقدر واقعاً مفید است بیایم اگـر فکـر مـی کنـی بهـره      
بچه هایی که قـرار . کافی می توانم ببرم و دیر هم نشده بنویس تا به هر شکلی هست بیایم حتی اگر شد استعفا بدهم

بود براي تحصیل بیایند مشغول گرفتن پاسپورت هستند ولی راستی نمی دونن به کدام شهر بروند براي تحصیل بهتره 
سـاختمانی  از وضع کار و بار پرسیده بـودي کارهـاي   . اگر تو راهنمایی بتوانی بکنی خیلی خوبه تا دیر نشده بنویسی

برنامـه سـازمان برنامـه مرتبـاً     هـاي دولتـی زیـاد شـده و در     کارهـا کار تقاطعخصوص که براي خیلی نسبتاً بهتر شده ب
قصاتی هست حاال تا کی این وضع باشد نمی دانم یکی از بچه ها می گفت باز یکـی دو سـاله ایـن وضـع روبـراه      منا

است و بعد شاید اوضاع باز خراب شود در اطراف هم همین طور کار بـد نیسـت و یکـی دو نفـر هـم قصـد رفـتن و        
بینـی صـالح هسـت و کـار و کاسـبی      کـه ب . گر حتمی شد برایت می نویسمد شاید بتوانند کاري بکنند اامتحانی دارن

این پول طلب شما را ما نتوانستیم هنوز وصول کنیم هر وقت تلفن می . پولی به دست آورند یا خیرخواهند داشت و
قرض داده بود اگـر  حسینتی پنج تومانی که راس. زنم یا نیستند یا آقا مسافرته اتفاقاً آدرس منزل را هم گم کرده ام

لـی  بشود بد نیست به او داده شود اگر ممکن است ترتیب آن را بدهید قبالً به دکتر نوشته بودم که فعالً الزم نیست و
از وضع خانواده شما چندي خبري ندارم ولی مدتی قبل که رفتم بحمداهللا خـوب و  . حاال بد نیست که پرداخت شود

این وضع شرمنده ام که کم به منزل شما رفته ام و حتماً پدر و مادرت دلخور شده اند ولـی چـه کـنم    خوش بودند و
کمی کسالت سر درد داشتم و قدري هم دارم که از دریا رفتن و سـرما خـوردن شـروع شـد و قـدري هـم کارهـاي        
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آقاي منتصري سالم می رسـانند و  ـ .   محاسباتی دارم که وقت اضافه را گرفته و بدین علت مقصر از آب در آمده ام
مثل اینکه قصد مسافرت به خارج دارد با یکی از دوستانش و دلش می خواست بداند آیا می تواند دکتر را در اروپـا  
ببیند یا نه که گردشی با او بکند و مثل اینکه وسایل برایش فراهم شـده و اوضـاعش ماشـاءاهللا روبراهـه و نیـز او مـی       

درس . خودت بد نیست دو کلمه اي نامه برایش بنویسـی اگـر صـالح بـدانی    . الم می رساندگفت که آقاي ایزدي س
حسین-بس است قربانت به امید دیدار 
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و ایـن کـه مـن در    نامـه دوم شـما رسـید    . دوست عزیز پس از سالم عزت و سالمت شما را از خداوند خواسـتارم 
در هر . ارسال نامه ها تنبلی کرده ام شرمنده ام و شاید بعضی گرفتاري ها که قبالً زیاد شده تا حد زیاد مانع شده است

داده بود گم دانشرا که احمدخانعلت دیگري هم بود اینکه آدرس . حال امیدوارم همگی سالم و خوش باشید
راجع به ازدواج دوستمان مطلب زیاد است کـه نامـه جداگانـه    .یتان بفرستمکرده بود که خبري که خواسته بودید برا

اما راجع به پول تاکنون وصول نشده است و علت هم این است که تاکنون آقـاي مقـروض را   . اي برایتان می فرستم
سالم فرهنگیآقاي . هنوز نمی دانم دقیقاً راقم کیستاختیاریه راجع به نامه اي که برایتان رسیده بود از . ندیده ام

می رسانند راجع به پسرشان اظهار می داشتند چه نوع کاري ایشان دارند اگر شخصی است که برادرشان هستند و به 
از مرتضـوي راستی مدتی اسـت آقـاي   . ایشان می توانند مراجعه کنند و در سایر موارد هم من توصیه اي نمی کنم

دیر نامه دادن این حسن را . کن بنویسید به او بگویماگر مطلبی باشد ل. امنائل نشدهمسافرت برگشتند اما به زیارتشان
امیدوارم در اروپا به شما خوش بگذرد و از آب و هواي آنجا بتوانی . برایتان داشتمرا داشت که خبر خوشحالی فوق 

ر و خـانواده بـوده   من هنوز براي مسافرت تصمیم قطعی نگرفته ام علـت هـم اشـکاالت کـا    . حداکثر استفاده را بکنی
یکی دو نفر از رفقا براي تحصیل آماده . ولی اگر واقعاً فایده اي بود می توان از خیلی متعلقات دست برداشت. است
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حرکت هستند و تقریباً در حال اتمام کار پاسپورت هاي خود می باشند ولی به نظر شما بهتر است به عنـوان گـردش   
آدرس اخوي ارسال داشتم و از اینکه توسط آقاي فرهنگی تقدیم نداشتم مرا می اول کدام شهر شوند؟ این نامه را به

سالم به خانم برسان و بچه ها امیدوارم خوب مشغولتان کرده باشند در هر حـال خیلـی خوشـحال مـی شـوم      . بخشید
مطلبی بنویسـید متشـکر   راجع به اینکه چه موقع به آنجا بیایم پربهره تر است براي من. بتوانم در آنجاها زیارتتان کنم

حسین ارادتمند  . می شوم
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برادر گرامی پس از عرض سالم نامه محبت آمیزت رسید امیدوارم موفق و پیروز باشید و آنچنان کـه آرزومنـدم   
خبرهایی راجـع بـه محـیط از مـن خواسـته      . با کوشش افراد حق طلب به زودي نیروهاي فساد مغلوب و مطرور شوند
عـده  . رتان عرض می کنم شاید مفید باشـد بودید خبر جالبی ندارم ولی دو سه مطلب را که به نظرم خبر رسید حضو

بـه  کانون دانـش آمـوزان قـم   اي جوان در قم به گرد هم جمع شده و براي درك حقیقت اسالم محض به نام 
سرپرستی یکی از افراد متدین قم ترتیب داده بودند و در یکی از مساجد به طور عمـومی جلسـات خـود را برپـا مـی      

تشکیل این کانون نگذشته بود کـه در جلسـات جمعیـت زیـادي از افـراد بـازاري       کردند هنوز دو سه جلسه بیشتر از 
البته در حالی کـه مسـاجد فـراوان دیگـر خـالی و بـدون       . طالب جوان علوم علمیه و دانش آموزان حضور می یافتند

گاه از که از هر گونه تجمعی هراس دارد به بهانه جریانـات دانشـ  سازمان امنیت کشورجمعیت بود ولی به زودي 
تشکیل جلسات مذهبی این کانون مخالفت به عمل آورد ولی افراد امیدوار و شاد بودند که یک یا دو هفته دیگر باز 
جلسات خود را خواهند داشت ولی اکنون پس از مدت مدیدي که از جریان دانشـگاه مـی گـذرد بـاز هـم سـازمان       

یمه موثق دیگر اینکه در نزدیکی اراك ده بسیار تمیـز و  یک خبر ن. ... امنیت تشکیل این جلسات را اجازه نمی دهد
کـه زوجـه ایشـان مـی     خانم انگلیسیسر می برند و یـک  در آن بامام جمعه تهرانمرتبی است که جناب آقاي 
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باشد در این ده به سر برده و به طرز بسیار مطمئنی محافظت می شود در این ده تا چندي قبل هیچ یک از رعایا اجازه 
بیشتر از یک بار در هفته با زن خود نزدیکی نمایند و اکثراً افراد بسیار بدبخت و لخت و عریان جمعیـت ایـن   نداشته 

ده را تشکیل می دهد تنها عده اي معدود که به نگهبانی خانم مزبور و امام جمعه تهران مشغولند از وسـایل و اغذیـه   
مطلبی که شـاید از آبـادان برایـت    ضمناً . ارموفقیتت را خواستنسبتاً خوبی بهره مند هستند بیشتر از این مزاحم نشده م

نوشته باشند اینکه شرکت نفت عده اي زیاد از کارگران را از کار خود برکنار کرده است و به بهانه نداشـتن بودجـه   
شد از قم عده اي را که تعدادشان کم می بانفت البرزدستگاه ها یکی پس از دیگري از کار می افتد همین طور در 

. مجدداً موفقیت شما و خانم را از خداوند مسئلت می نماید. کار بازداشته اند

941

26/حریري، حسین: از

یزدي، ابراهیم: به

ت/ب: تاریخ

ژانویه شما رسید و امیـدوارم همیشـه اوقـات خـوش و خـرم و موفـق       7برادر گرام پس از عرض سالم نامه مورخ 
. استفاده کامل از کنفرانسی که در آن شرکت کردید برده باشید. وش گذشته باشدامیدوارم مسافرت به شما خ. باشید

برایتان فرستادم که امیدوارم مفید باشد و از رسیدن آن مرا آگاه فرمایید البتـه  ! بسته اي محتوي چند نامه و کاتالوگ 
امه معالجه ایشان من ایشـان را مالقـات   آقا و ادرحیمراجع به . خیلی آنها را دیر فرستاده ام ولی امیدوارم مفید باشد

. کردم اتفاقاً دفعه اول خیلی ناراحت بودند و جواب درستی ندادند و گویا تازه از سفرگرفتاري خـالص شـده بودنـد   
کـه  یولی مجدداً مالقاتشان کردم گفتند من هم عالقمند هستم ولی فعالً فکر نمی کنم بتوانم پاسپورت بگیرم به علل

در هر حال سالم فراوان به شما می رسانند راجـع  . شما می دانید ولی شاید کارهایی بکنم و انشاءاهللا پاسپورت بگیرند
صحبت کردم و قرار شد فعالً با کسان دیگري صحبت کنـیم  آقاي فرهنگی و رحیمبه کار تهیه مواد سمپاشی به 

راجـع بـه آقـاي    . وانیم فعالیتی بنماییم و بهـره اي بدسـت آیـد   و امیدوارم بت. و به زودي مجدداً به شما خواهم نوشت
آقاي رحیم آقا گفتند که هر موقع به دیدن من بیایند به ایشان می گویم ولی محل ایشان را در هر حال یا حسن پور
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ی مـی  راجع به وضع عمومی و سیاس. نمی دانستند و یا به من نگفتند و ایشان هم می گفتند که در وضع خوبی نیستند
دانید خوب نیست و راجع به نتیجه محاکمات در روزنامه مطالب را خوانده اید و دانشگاه هم یک روز براي اعتراض 

تـا نتیجـه چـه    . سروصدایی شد ولی چه نتیجه اي عاید شود نمی دانم در هر حال فعالً این افراد تجدید نظـر داده انـد  
ا می گویند که بعضی کارها که نتیجه اي جـز ضـرر دادن نیسـت    عده اي زیاد از دوستان چنین فکر می کنند ی. شود

براي چه عملی می شود مثالً فرض اعالمیه و غیره و بعضی ها می گویند که اگر این کارها هم نشود دیگر هـیچ اثـر   
در هـر حـال بـا پرهیـزي کـه اکثـراً مـی کنـد از بعضـی          . ..وجود نخواهد بود به عالوه همه چیز فراموش می شـود و  

.امیدوارم خداوند راه را به ما بنمایانـد . کاري ها و غیره نمی دانم این چنین فعالیت ها چه نتیجه اي خواهد داشتهم
ارادتمنـد  .خدمت خانم سالم من و همشیره را ابالغ فرمایید و موفقیت و سالمت همـه شـما را از خداونـد خواسـتارم    

حسین

942

27/حریري، حسین: از

یزدي، ابراهیم: به

ت/ب: یختار

راجع به قرض حسین صحبت کرده بودید من در این مورد صحبتی . خیلی متشکرم. دوست محترم نامه شما رسید
مین کـرد و فعـالً چنـدان    کنم از طرفی که شما می خواهید تأمین کنید در اینجا هـم بشـود تـأ   نکرده بودم و فکر می

که بـه تهـران آمـده انـد صـحبت      دانشآقاي . هم جریان را به حسین عرض کردممهديضروري نیست در مورد 
هایی می کند که مایه امیدواري است ضمناً خیلی از شما و از پذیرایی شما اظهار خوشبختی می کرد امیدوار توافـق  

. بـه ایشـان بگوینـد ننویسـند    گفتـه  دانشبه اینجا می نویسد آقاي شریفیآقاي ی یکامل بین دوستان باشد نامه ها
ی شده ا و دیگران کرده اند و توافق هایمواد کشاورزي گویا ایشان صحبت هایی با همان دوست مراجع به کارضمناً 

است ولی شما دیگر جوابی براي من ننوشتید و من نفهمیدم علت چه بود خیلی خوشحال می شـوم اگـر اشـتباهی در    
بـه دوسـتان   . رسـید خیلـی متشـکرم   نامه شما به انضمام مجلـه آن یم بنویسید مرا روشن کنید ضمناً نوشته من شده برا
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دیگر عرضی . عزیزمان سالم مرا ابالغ فرمایید و امیدوارم سال نو شما و خانواده شما خوش بگذرد و با موفقیت کامل
حسین حریريقربانت . به امید دیدار. ندارم

943

28/یزدي، ابراهیم: از

حریري، حسین : به

26/5/1966: تاریخ

برادر عزیز و گرامی بعد از سالم مدتی است که گرامی نامه ات را دریافت کـردم امـا بـه    بسمه تعالی    دوست و 
از حـال مـا   . علت کثرت گرفتاري و پریشانی افکار موفق به ارسال جواب نشده ام و از این حیث معذرت می خواهم

وشته بودید شما را مرتب اما اینکه ن. ر دنیا بگذارد خوش خواهد گذشتمی خواهی بحمداهللا روي هم بد نیست و اگ
طور که البد خـود ایشـان نوشـته    همان. سته ام باز معذرت می خواهمدر جریان کار خواهرمکرمه بگذرم از اینکه نتوان

لـذا  . بوده و البد براي شما توضـیحی داده انـد  روشن مسألهـ اند ـ برادر بزرگتر شما نیز در سفر خود مالحظه کردند 
چه من به ایشان وعده کرده بودم که . اوالً از برادرتان از جانب من معذرت بخواهید. من از بعد از آن شروع می کنم

عللـی مـن   متاسفانه بنا به. واسطه امر خیر میان دو طرف باشیمبه به اتفاق اکرم به دیدارشان بروم تا به اصطالح ایشان 
دس و بعد از برگشت اکرم خانم هم دیگر خبري نبود تا مهن. و بهر تقدیر میسر نشدانستم سر این قولم پابرجا بمانم نتو

جانبه نتیجه اش این بود که به تهران نوشـته  نبه خودشان و باالخره یک نشست دوجاآمد ـ و به دنبال صحبت هاي دو 
در خالل این مـدت مطالـب و   . که نوشته اند اما تا به حال جواب نیامده استشود و از برادرشان اجازه و نظر بگیرند 

ار بیشتري مسایلی که ما بین هر دو مطرح شده است که حاصل آنها این است که هر دو احساس می کنند باید به مقد
ا فعالً معوق رمسألهدیگر فکر کنند و نقاط اختالف را بسنجند و به همین دلیل هر دو دو طرف روي خصوصیات یک

. آن کدام است خیلی مشـکل اسـت  و مسکوت گذاشته اند و براي من قضاوت اینکه این اختالفات چیست و اساس 
تازه خود این قابل بحث است که . است» خانوادگی«جامعه اي که تعلیم و تربیت اجتماعی نیست و بلکه برعکس در 

، یـک ایـده   لیبه عبارت دیگر اصالً یـک فکـر خـا   . می کنندیا بزرگشان »بزرگ می شوند«ما و بچه هاي این زمانه 
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نتیجه اش یکی اسـت و آن همـین اختالفـات    تربیتی در خانواده ها وجود دارد یا نه همه قابل بحث است؟ ولی عمالً
شدیدي است که نه تنها میان محصوالت دو خانواده وجود دارد و تظاهر می کند بلکه حتی در میان یک خانواده نیز 

شاید چه بسـا  . د دارد می بینید میان خصوصیات یک برادر یا خواهر یا برادران یا خواهران چقدر اختالف استوجو
علت در این باشد که خود پدر و مادر در سنین مختلف رفتار متفاوت با بچه ها دارند و محیط خـانواده هـا در سـنین    

ا منجر می شود که حتی دو نفر که از همـین جهـات   مختلف متغیر است آن به هر حال وجود چنین اختالفاتی به آنج
توافق دارند باز می بینی با هم ناسازگارند؟ مسـلماً مقـادیري زمـان و    ) حداقل از نظر و دید خودشان(اصلی و اساسی 

انرژي براي نزدیک شدن و تفاهم و درك ضروري است با این توضیحات تصور نمی کـنم نیـازي باشـد کـه مـن از      
البته اگر شما بخواهید من با موافقت هر دو نفر می توانم وارد بحث آنها هم . و اختالفات بحث  کنمموارد تفاوت ها

اگـر چـه مربـوط بـه     . تا آنجا که مربوط به شما و خانواده اسـت از جهات کلی هم ـ . بشوم اما فعالً ضرورتی نمی یابم
ک رویه خاصی شروع شده است ـ نبایـد جـز در    اکرم و خود شماهاست اما معتقدم که چون سیستم ازدواج آنها با ی

و از آنهـا خواسـت کـه خـود مسـئول      . دخالت کرد و بقیه را باید صددرصد بر عهده خود آنها گذاشـت مسألهاصل 
و برگزار کردن نظـر  . تصمیمات متخذه خود باشند و به عنوان عناصر رشد کرده و بالغ خود راه خود را انتخاب کنند

این روحیه در ما ایرانـی هـا قـوي اسـت و در     . شکل فرار از مسئولیت باشده ده این و آن نباید بو تصمیم نهایی بر عه
وفاداري به اسالم، صحبت از احیاء کردن سنن اسالمی . تمام موارد زندگی نمودار است که باید متقابالً با آن جنگید

ر از آن است که خود مورد و سـوژه بـراي   خیلی راحت ت. در عالم ذهن و خیال براي همه ما ـ که کامل پسند هستیم 
مه ما فشار سنن موجود جامعه که مقادیر زیادي از اشکاالت ما حاصل آنهاست بر دوش ه. ابراز عمل و تغییرات باشد

دادمان از این سنن بی معنی بلند است و باید وقتی نوبت به خودمان رسید با جرأت آنهـا را در  می آورد و همه ما هم 
در مورد اکرم خانم خواهر خـودم ـ معتقـدم شخصـاً     . ا راه را براي دیگران ـ که راه جو هستند ـ باز کنیم  هم بکوبیم ت

باید باشد حتی اگر بخواهند برنامه هاي اسالمی ـ اجتماعی  مسألهکه براي ایشان در حال حاضر ازدواج اساسی ترین 
ازدواج سعادتمندانه آنها ـ به هیچ وجه اثرش کمتر  لهمسأکه دو نفر خود ترسیم کرده اند محقق سازند و اجرا نمایند 

تبلیغات و کار با توده مردم ـ صحبت از برخورد با نفس و روح مردم  مسأله. بودبراي ایشان نخواهدPHDاز دریافت 
باید ایشان نورمال ـ عادي باشد تا بتواند نورمال و عادي عمل کند و درست است کـه خیلـی هـا زنـان شـهري       . است

دواج نکردند و به مقامات علمی عظیمی نائل شدند اما کار با ابزار و وسایل بیجان آزمایشگاه بـا سـرو کلـه زدن بـا     از
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طـور عمـده آن اسـت کـه     نگرانی مـن ب . ند کار آسانی نیستمردمی که هزار و یک عیب و ایراد شرعی و عرفی دار
دیگـر  مسـأله امـا  . کنیم و منتظر اخبار شما خواهم بـود گذر مسألهبه هر حال از این . ایشان به هیچ کدام موفق نشوند

کارم را در آنجا ناچارم ناتمام بگذارم و بروم چه وضع عمومی . اینکه من تا چند وقت دیگر عازم آمریکا خواهم بود
نیز مجبور است برگردد به سرکارش نمی دانم نظر شما چیست؟ لطفاً با عمو جان احمد آقا جمال. ما خوب نیست

را مطرح کنید چه من به نظریات ایشان خیلی معتقد و مومن هستم و به خاطر عالیقی کـه بـه ایشـان دارم نمـی     همسأل
منتظر هستیم . ایشان نوشته بودند که خیال دارند سري به اروپا بزنند. خواهم بدون نظر مشورتی آنها کاري کرده باشم

چـرا کارشـان بـراي رفـتن بـه اروپـا درسـت نشـده اسـت          خدمت ایشان باشیم اما نمی دانم چکار کرده انـد و که در
همچنین به من خبري هم نداده اند که آیا کی خواهند آمد در حالی که من ممکن است مجبور باشم حداکثر بعد از 
پایان کالس هاي دانشکده براي اوایل جوالي حرکت کـنم چـه بایـد بـراي اول سـپتامبر موقـع شـروع دانشـکده در         

و سپس با کشتی بروم به آمریکا البته کمی از ) حدود یک ماهی(تی هم می خواهم در اروپا بمانم آمریکا باشم و مد
برادرم قول داده است که درست کند و کمـک  . ان هستممضیقه هستم و منتظر کمک هاي باباجنظر مخارج سفر در 

از منتظرم ایشان نظر بدهنـد،  خیر دیده ام حاال بجان احمدبه هر حال من همیشه از کمک هاي فکري عمو . نماید
نیز براي اواخر جـون عـازم فرانسـه اسـت حتمـاً      آمال خانمو جواب را بنویسند خواهر استشاره کنند بعد استخاره 

سالم مرا خدمت خـانم ـ و خـانم    . آمال را خواهد دید وسیله ایشان ممکن است اگر مطالبی بود براي ما ارسال دارند
در انتظار دریافت جواب . به دوستان سالم دارم. روي ماه بچه ها را ببوسید. ی جان برسانیدوالده ـ اخوي گرام و بی ب 
قربان شما. لطفاً جواب را به همین آدرس منزل ارسال دارید بهتر است تا به آدرس قبلی . شما و خبر عمو جان هستم

ابراهیم

944

29/حریري، حسین: از

یزدي، ابراهیم: به

21/2/1967: تاریخ



سومخش ب

1442

برادر گرام ـ نامه شما راجع به مواد ضدحشره و غیره رسید و مطالعاتی مختصر در این باب شـد کـه مجـدداً نامـه      
امیدوارم خیلی شاد و خـرم باشـند و شـما و خـانم و بچـه هـا همگـی        . شما رسید و از اظهار لطف شما خیلی متشکرم

می خواستم مطلبی نوشته باشم که قدري نتیجه ثبت علت تاخیر در جواب نامه این بود که. سالمت و سعادتمند باشید
صـحبت کـردم و ایشـان    سمیعیو یکی دیگر از دوستان باالخره با آقـاي  فرهنگیپس از دیدن آقاي . داشته باشد

شـرکتی دارنـد کـه گویـا کارهـاي کشـاورزي       . اطالعاتی در این باب داده و شخصاً عالقمند به این موضوع هسـتند 
و . وارد نموده و به فروش می رساندند و فعالً به عللی در این جهت کار زیادي انجام نمی شود)موتورآالت و غیره(

اما راجع به مواد ضدحشـره و سـموم گیـاهی و کـود     . استمسألهبنابر اظهار ایشان محل کار خیلی مناسب براي این 
د و آیا چه تسـهیالتی آنهـا مـی تواننـد     ایشان اظهار می داشتند که نمایندگی هایی در این کارها در تهران وجود دار

آلمان نماینـدگی در تهـران دارد کـه آلمـانی هـم      هوخست مثالً کمپانی . فراهم کنند که بتوان با آنها رقابت نموده
و آیا قیمت هایی که کمپانی هایی که شما با آنها تماس گرفته اید حاضرند قیمت . هستند و کارشان هم خوب است

بدهند که ) پس از تخفیفی که ظاهراً بر قیمت هاي اصلی خود می دهد(مت هاي واقعی هوخست هایی پایین تر از قی
از طرف دیگر آیا آنها می توانند از محصوالت مختلف همه گونه جنس بدهند به اصطالح . بشود با آنها رقابت کرد

لبته در نامه هاي بعـدي کـه تمـاس    ا. و نیز از نظر تسهیالت مالی چه کارهایی می توانند بکنند. جنس جور تهیه کنند
بیشتر گرفتیم ممکن است راجع به نوع کود یا مواد سمی که در ایران بیشتر مورد لزوم است اسامی تهیه کرده برایتان 

البته فعالً وسایلی که در این باب وجود دارد همان نمایشگاهی است که دوست ما دارند و شرکت ایشان که . بنویسم
می باشد و حتی اگر نمایندگی شرکت هایی که شما به آنها تماس گرفته ایـد در تهـران   و ابزارنیرو به نام شرکت 

فتـد البتـه   اباشند ممکن است بیایند و محل شرکت ایشان را ببینند ولی سرمایه اي فعالً نیست که در این باب به کار بی
دنشـان  ین بـاب ندارنـد و بـه ایـن وادار کر    دوستان دیگري که در این باب اطالعاتی زیاد در ادسرمایه هست ولی نز

البته اصالً من از نظر کار با دوست فوق و اینکه تمام کار را بـه ایشـان واگـذار نماییـد نمـی      . مقداري وقت الزم دارد
ت خـواهم کـرد و منتظـر جـواب شـما و      بحصـ آقـاي فرهنگـی  دانم صالح است یا خیر و مجدداً در این باب بـا  

ضـمناً از نظـر دیگـر کـه ایشـان قـدري       . زودتر هستم تا انشاءاهللا شاید نتیجه اي گرفته شوداطالعات بیشترتان هر چه
اما راجـع  . شناخته هستند خیلی من موافق هستم که کار به نام شرکت ایشان باشد ولی ایشان می گفتند اشکالی ندارد

مسافرتشـان بـا ایشـان صـحبت کـنم      به دوست شما که نوشته بودید پیدایشان کنم و راجع به تهیه بورسـی برایشـان و  



دفتر دوم ـ نامه ها 

1443

گفتند که ایشان می بایستی براي دیدنشان بیایند که نیامـده  فرهنگیمتاسفانه ایشان را پیدا نکردم و دوست ما آقاي 
کتاب اولی خدمتتان ارسال .پیدا کردم خدمتتان خواهم نوشتاند و محلشان را نمی دانند البته اگر اطالع از محلشان 

و راجع به ادامه معالجه دوستمان نیز ایشان اظهار می داشتند که از نظر تهیه پاسپورت . به زودي برسدشد که امیدوارم 
که فعالً مقدور نیست بـه خـارج بیـایم ولـی البتـه خیلـی دلـم مـی        ) البته نه از نظر مادي(اشکاالتی زیاد موجود است 

البته چندي بیشتر نیست که خالص یا آزاد شـده  . ندخواهد که به معالجه ادامه دهم و سالم فراوان براي شما می رسان
حریريبه امید دریافت نامه شما ارادتمند . لطفاً سالم خانم و همشیره ما را خدمت خانم ابالغ فرمایید. اند
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30/حریري، حسین: از

یزدي، ابراهیم : به

بهمن28: تاریخ

ه اي که شـما و  رم در فعالیت هایی که می کنی بهرنامه شما رسید روي ماهت را می بوسم و امیدوادوست عزیز 
دست آوري از اینکه مدتی به شما ننوشته ام شرمنده ام ولی این عزیمت من به قـم و کارهـایی کـه    ما را راضی کند ب

در آنجا دارم اکثراً موجب می شود که این موضوع به تاخیر افتد در هر حال نامه شما اثر خود را بخشید و من مصمم 
ر و مرتب تر نامه خدمتتت تقدیم کنم اما مطلبی راجع به قم خواسته بودید که نمی دانم از چـه نقطـه نظـر    تبیشهستم

بود ولی من بطور کلی مطالبی برایت می نویسم و چنانچه قسمتی از آن مفصل تر مورد لزوم بود با تذکر شما مجدداً 
یدن نام قم بدان توجه می نماید جنبه مـذهبی آن اسـت   اي که بیش از همه هر کس با شنمسأله. آن را خواهم نوشت

در این شهر در حدود شش تا هفت هزار نفر دانشجوي مذهبی وجود دارد کـه خوشـبختانه اکنـون عـده اي از آنهـا      
چوب خشکی که آن مدرسه برایشـان بـه وجـود    و سعی می نمایند خود را از چهارروشن بوده و بهتر فکر می نمایند

رند مثالً یکی از دوستانی که من در آنجا دارم گاهی می آید و با هم به یکی از زمـین هـاي والیبـال    آورده بیرون آو
روع بدنی را باید از بین برد و نیز شـ رفته و با عده اي دیگر والیبال بازي می نماید زیرا متوجه شده که رکود فکري و 

امرار معاش ننماید همین طور ! با شغل آخونديکرده است به تهیه مرکزیت اقتصادي دیگري براي خود که منحصراً
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وضـع  . کم اسـت یاز نظر سیاسی خوب فکر می کنند ولی از طرف دیگر باید بگویم که متاسفانه عده این افراد خیل
مدرسه چه از نظر ساختمان چه از نظر بهداشت و چه از جنبه تـدریس خیلـی کهنـه و قـدیمی اسـت از طـرف دیگـر        

چنـان سـعی دارنـد افکـار بیچـاره کننـده و       خته شده در این طبقه هسـتند کـه هم  متاسفانه عده اي افراد نشناخته و شنا
علت بی سوادي عجیب مردم در زمینه فکري که تا به حال بیشتر شده زهرآگین اربابان را تزریق  نمایند و بدبختانه به 

ا در دورویـی و یـ است که گوآیت اهللا نجفیباز هم بازار این افراد رونق دارد و در رأس این افراد شخصی به نام 
فته خوب سالوس هم بسیار مهارت دارد البته خوشبختانه دو سه نفر مرجع تقلید دیگر هم در قم هستند که روي هم ر

و سالم هستند ـ موقعی که می خواستم این مطالب را راجع به قم برایتان بنویسم فکر کردم اکثراً باید جنبه هاي منفی  
را بنویسم ولی چه کنم که غیر از آنچه می بینم نمی توانم بنویسم خالصـه راجـع بـه وضـع مدرسـه و طـالب خیلـی        

همین قدر باز هم اشاره می کنم که یک کتابخانه مجهز و یک قرائت مطلب می توانم بنویسم که اکثراً انتقادي است 
که جدیدترین ساختمان آنجاست براي وضـو شـیر آب نـدارد و    آیت اهللا بروجرديخانه مدرن ندارند و مسجد

راجع به وضع روحی و اخالقی مردم قم ـ روي هم رفته جنبه خوبی که می تـوان   . همگی از حوض استفاده می کنند
خاطرم نمی رسـد مـی باشـد    دي و شاید نکات دیگري که االن بو کم بودن دز. د صبور بودن این مردم استذکرکر

در عینی که فالن بازاري مومن است نزول هم می گیـرد  . ولی از نظر محدود بودن شدید و پائین بودن سطح فرهنگ
هم انحراف و توجه به جـنس موافـق   و بدگویی پشت سر دوست خود را هم گناه نمی داند و متاسفانه از نظر جنسی

دستگی عجیبی وجود دارد که حتی کارهاي مثبت هر طرف را طـرف دیگـر   از نظر اجتماعی دو. دیده می شودزیاد
تیپ جوان آنها خیلی روشن هسـتند و جلسـاتی دارنـد ولـی بـه علـت کـوچکی        از نظر سیاسی نسبتاً. ضایع می نماید

د و حتی جلسات معمولی که عده اي جوان به وجود می آورند مخالفت می محیط مخالفت زیادي به وجود می آورن
به وجود آورده اند که دو سه جلسه اي تشکیل شد و جمعیت انجمن اسالمی دانش آموزانکنند مثالً در آنجا 

زیادي به خصوص از تیپ آخوند شرکت می کردند و من در یک جلسه آن شرکت کردم و نسبتاً خـوب بـود ولـی    
امـا مطـالبی کـه نوشـته بودیـد      . اجازه تشکیل آن را نمی دهدسازمان امنیتنه از آن هم جلوگیري کرده و متاسفا

خارج یکـی از  مقداري از آنها عملی شد من آقایان را دیدم گفتند براي ارتباط با ،خوشبختانه همان روز رسیدن نامه
ه اند و حتماً ارتباط دارند من گفتم ایشان نوشته اند سف نامشان را من فراموش کرده ام معین شدآقایان که با کمال تأ

که انتشارات نمی رسد یا دیر می رسد و گفتند مجدداً تذکر داده می شود در هر حال من فکر مـی کـنم بهتـر اسـت     
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شما فعالً به همان آدرس مراسالت خود را مانند دفعه قبل بفرستید و خواهد رسید و مـن سـعی خـواهم کـرد برایتـان      
وري به وجودآورده انـد  الزم را بنویسم و بفرستم از وضع عمومی می توانم بگویم فعالً بسیار محیط خفقان آمطالب

چنان تعطیل است و آیین نامه انضباطی سختی را مشغول تهیه هستند که هر نوع انجمنی را تحـریم کـرده   دانشگاه هم
هر نوع و تکرار آن مجازات هایی برايوع نموده و چه انجمن موسیقی چه انجمن مذهبی و نیز هر گونه تظاهر را ممن

که تا اخراج دائمی از دانشگاه پیش می رود تهیه شده است در دانشـگاه چـه اسـتاد و چـه دانشـجو حـق دخالـت در        
سیاست را ندارند و با تماسی که چند روز با یکی از استادان گرفته شد اظهار می داشتند که زمینه باز شـدن دانشـگاه   

در هر حال با بسته شدن مجلس و سپس دانشگاه . یست و امکان بسته بودن آن تا پایان امسال خیلی زیاد استفراهم ن
می خواهند عقیده مردم را کـه  دیگر محلی که اظهار نظري و فریادي بنماید باقی نمی ماند و با تبلیغات دولتی اصوالً

البتـه نظـر نهضـت    (ه دولت خسارت جبران ناپـذیري دارد  نسبت به دانشگاه بسیار خوب است از بین برند و این برنام
که اگر اصالحات ارضی این مطلب دهان پرکن هم بخواهد منافی داشته باشد ) آزادي اینهایی است که عرض کردم

ضمناً دکتر جان یک گله ي داخلی هم از وضع خودمـان دارم کـه   . ضرر بیشتري از این جهت عاید ملت خواهد شد
آن نیست و انشاءاهللا به پیشرفت بقیه کارها آن هم از بین می رود در هر حال شرایط امیدواري زیادي فعالً توقع گفتن

حسین حریري. ارادتمند و خواهان موفقیت. به ما می دهد که انشاءاهللا موفق خواهیم شد
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31/حریري، حسین: از

یزدي، ابراهیم: به

26/9/1976: تاریخ

اجازه بدهید اول عید فطـر را  . روز منتظر نامه اي از شما بودیم حتماً خیلی گرفتار هستیدبرادر عزیزم ما تقریباً هر 
از خبرهاي تازه گویا بچه ها عـده اي در ایـران   . تبریک بگویم و از خدا بخواهم که همه ما را به خودمان وا مگذارد

راجـع  . هست که شاید مال آنها باشددور هم جمع شده و ترتیبی داده اند راجع به آخرین عمل هنوز بحث و گفتگو 
حسین .خدانگهدار. با سالم به همه. به جریان سرطان لطفاً زودتر بنویسید
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1/حریري، سید رضا: از

یزدي، ابراهیم: به

ت/ب: تاریخ

حضور محترم اعضاي انجمن اسالمی مقیم آمریکـا سـالم مـرا از فرسـنگ هـا راه دور بـا قلبـی نزدیـک بپذیریـد          
ي تعالی خداوند متعال موفق بوده باشید اسم من که این نامه را می که همیشه در تحت توجهات حضرت بارمامیدوار

روز است از اصفهان که یکـی از شـهرهاي ایـران اسـت بـه ایـاالت متحـده آمریکـا ـ          7نویسم سید رضا حریري که 
یک شخص متعصـب مـذهبی هسـتم ناچـار     کالیفرنیا ـ لس آنجلس ـ مینی سوتا آمده ام براي ادامه تحصیل اما چون   

شدم که اشکاالت دینی که در این یک هفته برایم رخ داده براي شما می نویسم و خواهشمندم هر چه زودتر جواب 
ـ چون من نماز می خوانم و باید لباس هایم پاك باشد و مجبورم کـه بـراي شستشـو از لباسشـویی     1سوال . مرا بدهید

از ماشین خشک کن استفاده کنم تکلیف من چیست چون لباس ها همگی نجس است و استفاده کنم و بعد از شستن 
ــ گوشـت   2سـوال  . وارد لباسشویی می شود و بعد هم در خشک کن آیا پاك است یا نه؟ اگر نیست چه باید بکـنم 

ف مـن  یـ لت و مجبـورم از گوشـت تغذیـه کـنم تک    است چون ذبح نمی کنند حـرام اسـ  تیکی از مهم ترین اشکاال
ـ افرادي که من با آنها زندگی می کنم نماز نمی خوانند و طهارت هم نمی گیرند اما هر روز به حمام مـی  3ست؟چی

مرتبه دستهایشان را می شویند آیا این افراد پـاك هسـتند یـا نـه چـون دسـت بـه غـذا مـی          10روند و حداقل روزي 
ـ من از حضرت آیت اهللا خمینی 5. ید برایم بفرستیدـ هر گونه کتاب هاي مذهبی دار4. یم کنیدراهنمایلطفاً. گذارند

سـید  . تقلید می کنم آیا عرق جنب از حرام نجس است یا نه لطفاً تمام سواالت را به ساده ترین راه راهنمایی کنیـد 
رضا حریري

948

1/حسیبی، محمد: از

یزدي، ابراهیم: به
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1962اکتبر 31: تاریخ

و حق ماهانه ماه گذشته را با نامه اي کـه حـاوي   اندیشه جبهههفته گذشته پول براي دوست عزیزم دکتر یزدي
تهیه کرده دکتر جعفرنیااکتبر بود و 15به ضمیمه این نامه گزارش جلسه گذشته ما را در تاریخ . سوال بود فرستادم

ه زیـادي در فعالیـت هـاي    البته اگر گزارش را بخوانی متوجه می شوي که دوسـت مـا دکتـر تجربـ    دکتر. ممی فرست
سیاسی نداشته زیاد وارد نیست ولی جوانی بی اندازه فعال و وطن پرستی است به همین دلیل من او را به عنوان منشی 
انجمن معرفی کردم زیرا بدین وسیله مجبور می شود که جلسات دقت بیشتري به مباحثات کرده در ضمن تجربه اي 

از نظر بکار بردن لغات سیاسی و اقتصادي گاهی دقیق نیسـت علـتش ایـن اسـت ـ      می آموزد بنابراین اگر گزارش او 
ما سعی کـرده ایـم تـا مطالـب     . دکتر در اینجا ما مجبوریم که اعضاء کمیته را از لحاظ سیاسی و اقتصادي وارد کنیم

ورد بحث قـرار داده  را مFree Enterprise, Socialism, Social Democraticآموزنده اي مثل انواع اقتصادي مانند 
خـود مـن در ایـن جلسـات در اثـر مباحثـه بـا        . و بدین وسیله از نظر فکري براي دوستان ما خیلی آموزنده بوده است

اتفاقاً شب گذشته جلسـه خصوصـی اي بـراي طرفـداران جبهـه      . آورده امدوستان مقدار زیادي تجربه مفید به دست
در این جلسه من سعی کردم با کمک سایر دوستان . را دعوت کردیمدعوت تهیه کردیم و در آن دو نفر از دوستان

کارت عضویت هنوز نرسیده است راسـتی اساسـنامه   . به این آقایان بفهمانم جبهه ملی چیست و چه هدف هایی دارد
تـه  راجع به اندیشه جبهه مجله بسیار عالی است ولـی وظیفـه کمی  . جبهه چطور شد چرا اقدامی در این باره نشده است

مـن در نظـر   .  اجراییه است که سعی کند که مجله از تحت کنترل آنها بیرون نیامده محل جوالن فکـر فـردي گـردد   
تحریریه اندیشه جبهه به شورا بفرستم خواهش می کنم حـدود یکـی دو هفتـه اي    هیأتدارم یک گزارش در مورد 

خودمـان را بـه طـور جـامع     recommendationتحریریه جلوگیري کن تا ما فرصت داشته باشیم که هیأتانتخاب 
از . رتبـه فعالیـت بـد نیسـت    . باید توجه داشت که اندیشه جبهه به درد باختر امروز دچار نگـردد . میبراي شورا  بفرست

مطلب کوباراستی دکتر در کمیته ما . محمد. قربان تو. به دوستان سالم برسان. اوضاع و احوال مرا بی خبر نگذار
ا در نظر گرفتن موقعیت جبهه ملی ایـران در آمریکـا و وضـع    بشد و کمیته ما پیشنهاد می کند که بین خودمان بحث

.ح.م. چه به نفع یا علیه آن نکندCubaبین المللی جبهه ملی هیچ گونه اظهار نظري در این موقع در مورد 
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یزدي، ابراهیم: به

می ـ پنجشنبه24: تاریخ

گـزارش کـار مـا بـه     . خیر در جواب آن معذرت می خواهمأآقاي دکتر یزدي نامه شما رسید و از تدوست عزیز
منظـور برقـراري   ه ماه می جلسه اي بـ 15در روز پنجشنبه . هش می کنم در جلسه خوانده شودقرار زیر است که خوا

میته جبهه ملـی ایـران را قبـول    در این جلسه آقایان زیر عضویت ک. کمیته جبهه ملی ایران در پیتسبورگ تشکیل شد
آقـاي  -4. آقـاي دکتـر تیرگـري   -3.آقـاي دکتـر امـان اهللا کیهـانی    -2. آقاي دکتر محمد رضا جعفرنیـا -1. کردند

جلسـه اي  . بین این کمیته و کمیته مرکزي شـده ام نجانب به طور موقت رابطدر این جلسه ای. مهندس محمد حسیبی
در این جلسه تصمیماتی در مورد تشکیالت کمیته و فعالیـت آن اتخـاذ   . می تعیین شده است30در تاریخ چهارشنبه 

آقاي یزدي چنان که به خاطر دارید در آن جلسه مالقات . خواهد شد که گزارش آن بعداً به حضورتان خواهد رسید
در ثـانی تقاضـا شـد کـه     . از کمیته مرکزي درخواست شد که براي ما اساسنامه جبهه ملی فرستاده شودکلیولنددر 

آیا هیچ اقدامی در این مورد صورت گرفته است یا نه؟ ما مدت ها است که ابـداً  . جبهه ملی در آمریکا به ثبت برسد
ده متاسـفم کـه بـه علـت اشـکاالت کـاري و       بن. هیچ گونه نشریه اي یا اطالعی از فعالیت هاي کمیته مرکزي نداریم

تشـکیل مـی   ما از پیتسبورگ نمی توانیم به کنگره که در کالیفرنیا . مادي قادر نخواهم بود در آن جلسه شرکت کنم
مصـوبات  خیلـی خوشـحالم کـه خالصـه     . قدري زیاد است که این امر امکان ناپـذیر اسـت  شود برویم زیرا فاصله ب

ولی متاسفانه این طور که من می . ادید اقالً آن تا اندازه اي مرا در جریان می گذاردرا برایم فرستشوراي مرکزي
دانم هیچ فعالیت موثري نشده است اقالً کمیته مرکزي نکرده که یک نشریه با اعالمیه اي بفرستد که اقالً مردم بدانند 

Wheelingو یـا  ERIEیتسبورگ  ماننـد  ما در اینجا سعی کرده ایم با شهرهاي اطراف پ. چنین کمیته اي وجود دارد

W-VAولی آخر ما که کمیته تشکیل . در تماس باشیم و بلکه اسم ایرانی هاي آنجا را گیر آورده و تشکیالتی بدهیم
سـالم مـرا   . رح کـن تبلیغاتی داریم خواهش می کنم این مطلب را در شورا از قـول مـن طـ   Feedمی دهیم احتیاج به 

محمد حسیبی قربان تو مهندس . دکتر شایگان و سایر دوستان ابالغ فرماخدمت آقاي نخشب و آقاي
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ابراهیمیزدي،: به

1963نوامبر 12: تاریخ

چنـین  همچنین خانم و بچه ها خوب باشد پیرو مالقات پیتسبورگ وعزیز امیدوارم که حال خودت و همابراهیم
ینکه من به نیویورك بیایم بدانم آیا با سایر آقایان صحبت کـرده اي آیـا حاضـر    مذاکرات تلفنی می خواهم قبل از ا

هستند که قدمی براي حل این مشکل بردارند یا اینکـه مـرغ اسـت و یـک پـا دارد و آمـدن مـن بـه نیویـورك مثـل           
چـه انـدازه بـه    رسیده است نمی دانـم تـا  مسألهپیتسبورگ بی نتیجه خواهد بود ـ به نظر من این دو راه براي حل این  

بدهـد ـ ایـن حـرف کـه اختیـارات شـبیه        دکتـر شـایگان  شورا اختیارات تام به آقاي -1. مذاق آقایان خوش بیاید
و شوراي آمریکـا هـر   اختیارات رئیس جمهور آمریکا حاضر هستید بدهید حرف بی معنی می باشد زیرا اعضاي سنا

شوراي ما اغلب به صـرف اینکـه ایرانـی    تی که اعضاءکدام خودشان هم وزن رئیس جمهور آمریکا هستند در صور
هستند انتخاب شده اند و چون کس دیگري نبوده است و یا اینکه بوده روي بعضی مناسبات انتخـابش نکـرده انـد ـ     

ند یا فرضاً در یک حوزه مسئول می ت بودهمانطوري که تلفناً گفتم اگر اینها در ایران بودند یک عضو ساده تشکیال
ند باشند نه اینکه عضو شورا باشند پس می بینی که مقایسه کردن این دو با هـم صـحیح نیسـت و آقـاي دکتـر      توانست

راه دیگر این است آقایان استعفا بدهند و به این ترتیب شـورا از بـین مـی رود    -2. شایگان حق دارند که قبول نکنند
با این ترتیب فوري حرارت ها خواهـد  . داده شودبعداً ممکن است ترتیبی براي دعوت کنگره آینده و انتخاب شورا

خوابید و شاید قدري عقل بر احساسات تسلط پیدا کند و بیشتر حقیقت را ببینم نه ظاهر را البته براي زمانی که شـورا  
وجود ندارد کمیته هاي ایالتی ممکن است از آقاي دکتر شایگان تقاضا کنند که امور مربوط بـه جبهـه را سرپرسـتی    

حاال این . ند که کارهاي ضروري و فوتی بگذرد تا اینکه سر فرصت کنگره دعوت بشود و انتخابات به عمل آیدنمای
به نظر من بـراي  . بسته به نظر جناب آقاي دکتر است که می خواهند کسی در این مدت با ایشان کمک کند یا نکند

سـال سـابقه کـار در نهضـت ملـی      25حداقل سـن  انتخاب شدن افراد به عضویت شورا باید مقرراتی وضع کنیم مثالً 
چون بـراي  عضویت پیدا خواهند کرد و ضمناً سال الاقل بدین ترتیب قدري اشخاص با تجربه تري در شورا7فرضاً 

ابراهیم عزیز اگـر آقایـان اسـتعفا بدهنـد     . حال و سرنوشت جبهه خواهد سوختنهضت کار کرده اند بیشتر دلشان به
د کـه اختیـارات قانونگـذاري و    نـ ات که این آقایان این همه از آن وحشت دارند و خیـال مـی کن  اوالً موضوع اختیار

مملکت داري و چاپ اسکناس است که نمی توانند بدهند از بین می رود و ضمناً اتحاد و همبستگی جبهه حفظ می 
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شایگان مانند قاضی و حکـم  شود و در کنگره آینده می شود خیلی از مطالب را حل کرد به نظر من باید آقاي دکتر
باالتر از همه اینها قرار بگیرند که اگرروزي بنده و شما بسرو روي هم زدیم شکایت به ایشـان بـریم و حکـم ایشـان     

حل شود و قبالً از اینکـه تشـنجات   مسألهالبته این کار در مرحله دوم است فعالً باید این . براي هر دوي ما قاطع باشد
کس العمل شدیدتري در ایاالت و خارج پیدا شـود ـ بـراي اطـالع شـما عـرض مـی کـنم کـه          بیشتري تولید گردد ع

ممکن است در همین چند روزه تصویب نمایند تا این اختالف دفع نشده و جناب آقاي دکتـر شـورا   کمیته اوهایو
ري نمایـد ایـن عمـل ممکـن اسـت بـه       ارا به رسمیت نشناخته اند از ارسال هر گونه وجه و اجراي دستور شورا خودد

ابراهیم عزیز با جریانات قوي که در تهران موجود است ما باید پیش از پیش با هم . قسمت هاي دیگر نیز سرایت کند
همکاري نزدیکی بنماییم و ضمناً آقاي دکتر شایگان باید بیشتر مرکز ثقل و احترام واقع شوند که روزي اگر احتیاج 

برادر اهالی تهـران و ایـران متوجـه آمریکاسـت و     . تهران را نیز از اینجا هدایت و راهنمایی کنیمپیش آمد ما بتوانیم
حـاال  . شاید چشم امیدشان به ما دوخته شده است و ما باید با فداکاري و گذشت شایستگی خودمان را نشـان بـدهیم  

آقـاي دکتـر   . ش بـرد یـا خیـر   برایم بنویس که آیا آمدن من به نیویورك ضروریست و کاري ممکن اسـت از پـی  
.تانسانم ـ به خانم سالم برسان قربانرا سالم می رچمران
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از حال من و خانم و بچه هـا  . اهللا که حالت خوبست و خانواده سالم می باشددوست عزیزم مصطفی چمران انشاء
آدرس . فرسـتادم جمـال من گزارش مفصلی که اطالعات جالبی داشت براي . ت می باشیمبخواهید الحمداهللا سالم

:من

P.O.Box 9964 – Pgh.Pa 15233

ژوئن خیال دارم سفري به نیویورك بکنم و مادرم را از فرودگاه نیویـورك  20حدود Juneمن اواخر . می باشد
بیاورم پیتسبورگ در ضمن تصمیم دارم که به دوستمان در نیویورك بنویسم که ماشین چاپ را حاضر کند که من با 
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Plate makerیندرباره ماش. تو براي او بنویس که من ماشین را خواهم آورد به پیتسبورگ. خودم بیاورم پیتسبورگ

خواهی قرار بگذار که من ماشین پلیـت درسـت کنـی را بـه کسـی در      اگر می. چه تصمیمی گرفته اي برایم بنویس
پـس از  . در مورد باز کردن دفتر که صحبت کردم بهتر است بیشتر فکـر کنـیم  . آنجا براي استفاده نهایی تحویل دهم

طـور  زیـرا این . کـردم در نظـر گرفتـه شـود    باره اش صـحبت  فکر زیاد بهتر است که شخص دیگري بجز فردي که در
. نسبت به آنها وجـود دارد dislikeخیلی دشمن دارند و خیلی State Deptفهمیده ام که افرادي مثل فاطمی و او در 

آوردم و اطالعـات  که در آینده می توانند مورد استفاده قرار گیرند بدستState Deptدر ضمن اسم افرادي را در
ان داشت بایـد  در موقع مسافرت اگر امک. اهللا باید شخصاً با تو بحث کنم و در نامه قابل بحث نیستدیگري که انشاء

قربانت محمد.از جریانات برایم بنویس. مدتی با هم باشیم
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شـامل صـد   ) Paper Plate)D.I.Plateآوریل یـک بسـته   25پس از عرض سالم روز -1:دوست ارجمند جمال
د بـراي شـما ارسـال    وبسته دیگري هم توسـط داو -2. عدد به آدرس دوست شما در آلمان با پست زمینی ارسال شد

انتخابات داخلی جبهه ملـی بـه عمـل    -3. هعدد است در داخل ماشین بسته بندي شد500این بسته عالوه بر . گردید
دکتـر پارسـا،   -عباس بیرانوند، مامور مـالی -فرج اهللا اردالن، مامور تشکیالت: آمده و آقایان زیر انتخاب شده است

اولین بولتن جبهه هفته گذشته منتشر شد که به . مصاحب نیا، رابط-دکتر خونساري مامور تعلیمات-مامور انتشارات
سـاخت  Offset Duplicatorتوسـط دوسـتانش یـک ماشـین چـاپ      دکتـر پارسـا  آقاي .  گرددسال میضمیمه ار

DAVIDSON بطور قسطی خریده اند این ماشین در منزل دکتر پارسا است و او چاپ می کند14"×20"قطع چاپ .
حتی چندي قبل به مـن اینطـور وانمـود کـرده بـود کـه       . البته پارسا سعی می کند نگذارد کسی بفهمد او ماشین دارد

ما ارسـال داشـتم ولـی ایـن دفعـه      هم آن اطالعات را براي شـ می باشد و منMidWestماشین در یکی از شهرهاي 
مسـئول  -4. هنـوز تشـکیل جلسـه اي نـداده بـود     تا دو هفته قبل شـوراي جبهـه  . خودم ماشین را در منزل پارسا دیدم
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هـاي گذاشـته   Fileفهمیدم چـون در  . تشکیالت جبهه ملی ایران در آمریکا مدارك جبهه را به اینجانب واگذار کرد
فتد کلیه مدارك و نامه ها را نـابود کـردم فقـط اسـم مسـئولین      ابه دست کسی بیاطالعات زیادي بود که صالح نبود

وقتـی در  -5. و مکاتبات با اروپـا را نگـاه داشـتم کـه شـاید بـه جبهـه جدیـد واگـذار کـنم          applicationحوزه ها و 
و داشـته اسـت  نهضـت آزادي در خـارج  به من گفتند که نامـه اي از  مهندس بیرانوندنیویورك بودم آقاي 

در این جلسه بنده آقاي بیرانوند و آقاي بنی اسـدي  . جزواتی از مدافعات آقاي مهندس بازرگان برایش فرستاده شده
سوال پیش آمد که نامه را کی نوشـته و آقـاي بیرانونـد گفـت بنظـرش      . مسئول تشکیالت سابق جبهه شرکت داشت

ه که به خط آقاي دکتر یزدي بود آورده و دو خط رفتند و نامه هایی از بین مدارك جبه. نوشتهآقاي دکتر یزدي
پست شـده اسـت   ) بنظرم(توسط آقاي یزدي نوشته شده و بعداً از آلمان را مقایسه کردند و آنطور معلوم شد که نامه 

البته دو نامه فرستاده شده بود و نامه دوم ماشین شده بـود و ). چه کار ناامنی براي آقاي یزدي که نامه با دست نوشته(
داشتند این نامه بایـد از یـزدي باشـد زیـرا بـه آدرس      آقاي بیرانوند اظهار می. آدرسش با آدرس دیگري فرق داشت

-6. خبر نشده استبوده که از تغییر آدرس ایشان بابایستی مدتی از ایشان بی اطالعقدیم ایشان آمده و فرستنده می
چیست؟ اگر ما BASSروشن کردن ذهن ما بنویسید رابطه  ما با اگر از نظر امنیت سازمانی اشکالی ندارد براي : سوال

حسن صدردر مذاکراتی که با آقاي -7. به حال چرا از این اسم استفاده نکرده ایمباشیم تامیBASSهم جزئی از 
اس وقتی اینجا بود با آقاي حائري در کلیولند تمـ "کمال"شنیده بودند که نخشبشد ایشان می گفتند که از می

دانید نتیجه چه شـد، گفـت نـه    سوال کردم آیا می. راه بیاندازنده خواسته با او یک دسته پارتیزانی بگرفته بود و می
کمـال  اطالع دارید گفت نه نمی دانم کجاي آمریکا است؟ پرسیدم درباره جمالپرسیدم از محل . اطالعی ندارم

من با تعـداد زیـادي از دوسـتان در نیویـورك     . اروپا استاطالعی داري؟ می گفت نه اطالعی ندارم فقط شنیدم که 
. صحبت کردم و سعی کردم بفهمم کسی از محل کمال یا جمال اطالع دارند ولی هیچکس از آنها اطالعی نداشـت 

اطالع دارد یا نه بنده چون نتوانستم با خود او تماس بگیرم کمالاز محل و فعالیت ابوالحسن درباره اینکه آیا -8
واهرزاده و پسر او تماس گرفتم و سعی کردم ببینم آیا آنها اطالعی از جمال یـا کمـال دارنـد و هیچکـدام هـیچ      با خ

شهرت اینکه ابوالحسن از آمریکا مسافرت کرده صـحت نـدارد و او   . و یا اینکه اگر داشتند نگفتند. اطالعی نداشتند
هـا  کارت هاي ارسالی جمال رسید و پست شد یکی از کـارت -9.ارداست و فعالًً خیال سفري هم ندN.Yهنوز در 

روي آن نوشته بود که این یکی در لبنان گرفته و چاپ شده بنابراین خواننده را مشکوك می کرد که آیا این کارت 
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-10. ها از اینگونه مطالب رویش نداشته باشـد سعی شود کارت. فرستاده شده یا از خارج از کشورUSAمستقیم از 
می شود که نخشب و صدر و بنی اسدي و بعضی دیگـر از اعضـاء مـردم ایـران فعالیـت هـاي       اخیراً اینطور محسوس

انـد ولـی   بنی اسدي دو سه سفر بـه نیویـورك کـرده   –امیر صدیقی -در چند ماه گذشته آقایان صدر. بیشتري دارند
ها همراه با تمایل نخشب و در عدم شـرکت در  این رفت و آمد-مطمئن نیستم این سفرها مربوط به جبهه نبوده است

هفتـه  -11ورد کـه جریـانی در کارسـت؟    آجبهه و تشویق او که سایر دوستان کاندیدا نشود این سوال را پـیش مـی  
اي براي هیـات اجرائیـه جدیـد فرسـتاده انـد و      و عده دیگري از دوستان کالیفرنیا نامهحسن لباسچیگذشته آقاي 

البتـه ایـن   . کنگره موقت باشد و کنگره اصلی در ماه سـپتامبر در کالیفرنیـا باشـد   ،م این کنگرهتقاضا کرده اند که اس
این نامه اعضاء هیات اجرائیه را عصـبانی کـرده و   –پیشنهاد در کنگره هم شد ولی به اکثریت قریب باالتفاق رد شد 

ین مطلب پس از اینکه در کنگره مطرح و رد به نظر من طرح ا. قرار است آنها جوابی براي دوستان کالیفرنیا بفرستند
خواهشـمندم آدرس بـراي ارسـال    -12. ظري و عدم سیاست مداري اسـت شد از نظر دوستان کالیفرنیا قدري کوته ن
که من نمی توانم ماشین را زیـادتر در سـرکار نگـه دارم بایـد حتمـاً آن را      ماشین را هر چه زودتر ارسال دارید چون

در واشنگتن به عمل آمد ایشان خیلی عالقمند به کارهاي اساسـی  محمدي اکراتی که با آقاي در مذ-13. بفرستم
او می گفت در واشـنگتن فعالیـت   . جنگد بجنگیمایشان می گفتند ما باید با دولت از راهی که او با ما می. تر هستند

داشـت و  wire tappingدرباره حتی اطالعاتی. زیادي کرده و وسایلی بدست آورده که از سفارت اطالعات بگیرد
در اختیار او بگذارد او وسیله دارد کـه آن  wire tappingداشت که اگر جبهه یا کسی بتواند یک دستگاهاظهار می

می گفت تحقیقاتی که کرده آنها نمی توانند این دستگاه . بگذاردرئیس سازمان امنیت در واشنگتنرا در تلفن 
بـا  . مید است که بعداً با ایشان تماس گرفته اطالعات بیشتري بدست آورده ارسال کـنم ا. را بدون اجازه پلیس بخرند

اریک–تقدیم احترامات 

953

6)/اریک(حسیبی، محمد: از

چمران، مصطفی: به

1009شماره عمومی 107⁄شماره الف ـ 15/11/1965: تاریخ



سومخش ب

1454

)حل اختالف(گزارش کمیته صلح 

نـوامبر بـا   13جبهه ملی ایـران در آمریکـا و جبهـه ملـی ایـران در تبعیـد در روز شـنبه        جلسه دوم کمیته صلح
در دکترآذربال–دکتر پارسا –مهندس حسیبی –مهندس احمدي –مهندس بیرانوند شرکت آقایان 

چهـار پیشنهاد شد که قبل از هر چیز امـروز  . جلسه پس از تشکیل بالفاصله شروع به کار کرد. نیویورك تشکیل شد
قبـول رهبـري مصـدق    -1: اصل عبارت بودند ازچهار. اصل زیر مورد تصویب قرارگیرد بعداً به مطالب دیگر برویم

،پیروي از اصول دمکراسی سازمانی شرط اول-4رسمیت شناختن اروپا ه ب-3تأیید وابستگی به جبهه ملی سوم -2
بـدون  بـار ایـن دفعه گذشته رویش بحث شده بـود و شرط دوم هم در. بدون بحث زیاد مورد تأیید همه قرار گرفت

شرط سوم باعث بحث مفصل شد دکتر پارسا و آذربال حاضر نبودند این شـرط  . بحث دیگر مورد قبولی قرار گرفت
کنیم ولی اگر پشتیبانی خود را رسماً اعـالم کنـیم   را قبول کنند و می گفتند گرچه ما از جبهه ملی اروپا پشتیبانی می

ما قبول شـرط  . جزو جبهه فعلی نیستند از ما دلخور شونداین باعث می شود که دوستان دیگري که در اروپا داریم و
قبل از این جلسه نویسنده بـا شـوراي جبهـه ملـی در کالیفرنیـا تمـاس       . سوم را بدون هیچگونه ایرادي خواستار شدیم

از آنها سوال کرد که اگر آنها از قبول شناختن اروپا خودداري کنند تکلیف ما چیست؟ شورا اصرار داشت گرفت و
وند توافق کـرده بـود   نویسنده قبالً با مهندس بیران. نندچه باشد قبول ککه آنها باید نتیجه کنگره ماه اکتبر اروپا را هر

بشناسند و بعد قبول کنیم که آنها فقط نتیجه کنگـره را  بپترسمیه بکه، ما ابتدا از آنها می خواهیم که جبهه اروپا را 
.  شـایگان موافقـت خـواهیم کـرد    واهیم داد که با اختیارات محـدود  قبول کنند و در عوض ما به آنها این اوانس را خ

آزاد همکـاري  آنها قبول کردند که در پخش روزنامه ایران. ما سر تسلیم آوردندمقابل فشارباالخره آنها کم کم در
چـاپ کننـد و حاضـر شـدند کـه      بـاختر امـروز  حاضر شدند که نتیجه کنگره را وقتی به آمریکا رسـید در  کنند و

در مورد اصل چهارم قرار شد اختیاراتی توسط یک ماده واحده بـه آقـاي   . مقاالتی از ایران آزاد در باختر درج کنند
ختیارات به شایگان در اساسنامه گذارده شود ولی با اصرار ما قرار شد واستند اابتدا آنها میخ. دکتر شایگان داده شود

دربـاره حـد   . اساسـنامه نشـود  کنگره به ایشان داده شود و ذکري از آن درکه این اختیارات بصورت ماده واحده در
موادي کـه مـورد   باالخره . جلسات بعد مورد مطالعه قرار گیرداختیارات به توافق نرسیدیم و قرار شد جزئیات آن در

. توافق همه قرار گرفت به پیشنهاد نویسنده روي کاغذ در دو نسخه نوشته شد و همه آقایان زیـرآن را امضـاء کردنـد   
–دکتـر آذربـال، فرامـرز فـاطمی     –در دومین جلسه مشترك متشکل از آقایان دکتر پارسـا  ײ:  مواد نامه امضاء شده
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قبولی رهبـري  -1: مدي چند نکته زیر مورد توافق کلی قرار گرفتمهندس بیرانوند و مهندس اح–مهندس حسیبی 
تأیید و پیـروي از اصـول دموکراسـی سـازمانی و    -3تأیید وابستگی به جبهه ملی سوم  -2مصدق جناب آقاي دکتر

5سازمان هاي جبهه ملی ایران در اروپا 1965تأیید نتایج کنگره اکتبر -4فتن رهبري عملی آقاي دکتر شایگانپذیر
کنگره جبهه ملی ایران 1تحت عنوان ) بین جبهه ملی ایران در آمریکا و جبهه ملی ایران در تبعید(کنگره مشترك –

–آذربـال  –حسـیبی  –یرانونـد  ب–پارسـا  –امضـاءکنندگان  . در خارج از کشور، بخش آمریکا تشکیل خواهد شـد 

انتخاب اسم فوق پس از بحث هاي مفصل به عنوان بهترین اسم پیشنهاد شده مـورد توافـق   . ياحمد–فرامرز فاطمی 
این بطور کلی دوستان جبهه ملی ایران در تبعید، بالخصوص آقاي دکتر آذربال، خلوص نیت کاملی در. قرار گرفت

نداشـتند ولـی مـواد    بعلت کسالت شـرکت  فاطمیآقاي فرامرزدر مذاکرات فوق . خود نشان دادندمذاکرات از
هـاي  اسـم . ن امضـاء کننـد  ایشان اجـازه دادنـد دکتـر پارسـا جـاي ایشـا      مصوبه بوسیله تلفن براي ایشان قرائت شد و

جبهـه ملـی ایـران در   -2بخش آمریکا –جبهه ملی ایران درخارج -1:قرار زیر بودنده پیشنهادي براي جبهه متحد ب
ـ   . آمریکاسازمان هاي جبهه ملی ایران در-4جبهه ملی ایران در آمریکا -3خارج  ر آقاي دکتر پارسـا و آذربـال مص

را بکار بریم که اولدو توافق کردیم که اسم خواستیم اسم سوم باالخره هربودند که اسم دوم انتخاب شود و ما می
د و چنانکـه در  بعد بحث مفصل درباره اینکه چگونه این اتحـاد عملـی شـو   . دو دسته می شودشامل خواسته هاي هر

درباره . جلسه قبل بحث شده بود توافق حاصل شد که این اتحاد باید توسط تشکیل یک کنگره همگانی انجام گیرد
نفـري بعهـده بگیـرد کـه     6اینکه چگونه این کنگره تشکیل شود بحث شد و تصمیم گرفته شد که این کمیته صـلح  

:      ی دیاگرام زیر رابطه بین این گروه ها را روشن می کنداز نظر تشکیالت. وسایل تشکیل کنگره را فراهم آورند

کمیته تشکیالتکمیته تشکیالت                                                                               

جبهه ملی ایران در تبعید

حوزه مشترك در 
جبهه

جبهه ملی ایران در آمریکا

نفري صلح جانشین 6کمیته مشترك 
دو کمیته باال می شود
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کمیته هاي تشکیالت در جبهه لیستی از کلیه رابطین در شهرها و ایاالت مختلف تهیه کرده این لیست :طرز کار
فرستند و این کمیته دستور سازمانی بـراي کلیـه حـوزه هـاي  هـر دو دسـته مـی       میکمیته مشترك صلحرا براي 
با یکـدیگر ایالت یا شهردو جبهه در هردهد که مسئولین هردر آن پس از توضیح هدف کمیته دستور میفرستد و

توسـط  مقداري تبلیغات براي ایـن حـوزه   غیره وبحث هاي سیاسی و. همکاري کنند و حوزه مشترك تشکیل دهند
پس از سه ماه تشکیل حوزه ها بصورت فوق هر حوزه مشترك انتخابـات  . کمیته صلح تهیه شده فرستاده خواهد شد

. این نماینده ها نماینده ي حوزه مشترك خواهند بود. نمایندنماینده هایی براي رفتن به کنگره انتخاب میمی کند و
بـدین وسـیله کنگـره    . و اعتبارنامه براي آنهـا صـادر خواهـد شـد    اسم این نماینده ها به کمیته صلح فرستاده می شود 

نظر گرفتن اساسنامه جبهه ملی سوم و جبهه ملی ایران در آمریکا نیزاست با درکمیته صلح قرار. تشکیل خواهد شد
ولی تاریخ تشکیل کنگره بطور قطع معلوم نیست. اساسنامه جدیدي تهیه کند که براي تصویب به کنگره تقدیم نماید

در مورد نشریات بحث مفصلی صورت گرفت آنها . باشد1996اوایل ماه آوریل که کنگره درستافعالً هدف این
ارگان تئوري جبهه واحد باشد ولی ما حاضر نبـودیم  و اندیشه جبهه ارگان خبري امروزباختراصرار داشتند که 

مـرتبط  هـا  ها و فـاطمی قشقائیمثل يبا افرادامروزما معتقد بودیم که باختر. که باختر امروز ارگان خبري باشد
ما به نتیجه اي درباره ایـن مطلـب نرسـیده    باالخره آنها خیلی مصر بودند و. بنابراین چندان سابقه خوبی نداردشده و

ونـد و دکتـر  قرار شد مهنـدس بیران .قرار شد روي آن بیشتر فکر کنیم و جلسه آینده دوباره روي آن بحث کنیم. ایم
بـدین  همکاري بیشتر بین آنها بحـث شـود و  پارسا یک مقاله خیلی کوتاه تهیه کنند که در آن درباره اتحاد نیروها و

بولتن جبهه در هفته اول دسامبر انتشار این مقاله بدون امضاء در باختر امروز و. وسیله ذهن خوانندگان را آماده کنند
چند آذربالبه آقاي محمد نخشبگله می کردند که آقاي سادکتر آذربال و دکتر پارآقایان . خواهد یافت

دکتـر  . ها بایـد فـالن و فـالن را قبـول کنیـد     اند و به ایشان گفته اند کـه شـما  دیدن ایشان رفتهه بار تلفن کرده اند و ب
لـی  آذربال و پارسا می گفتند نخشب چه مقامی دارند که آمده اند با ما صـحبت کننـد آیـا ایشـان از طـرف جبهـه م      

نداشته اند به عنوان هاي آقاي نخشب شخصی بوده و ایشان حق ندارند وآمده؟ بنده به ایشان اطمینان دادم که تماس
همچنین آنها درباره مذاکرات در جاي دیگر بحث نکننـد  قرار شد دوستان ما و. نماینده جبهه با آقایان صحبت کنند
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ه اینکه بما را قبل ازاین مذاکرات پخش شود ممکن است مخالفین کارتا اینکه مذاکرات موفقانه پایان یابد زیرا اگر 
.  بنابراین خواهشمند است مطالب این گزارش را محفوظ نگاه دارید. راه افتد از بین ببرند

954

7)/اریک(حسیبی، محمد: از

چمران، مصطفی: به

1010: شماره عمومی-108: شمارهـ  15/11/1965: تاریخ

صـیرفی  و شرکت آقایان ـ  بنو عزیزيآقاي ـ دو هفته قبل جلسه اي در نیویورك به دعوتاز اینجا و آنجا 
و عده دیگـر تشـکیل   زاده، فاطمی، پارسا ـ حکمت ـ بنو عزیزي ـ فرید ـ مهدوي ـ تهرانیان ـ نخشب      

کمیتـه  اقعاً کمیته اي به نام در این جلسه مطالب مختلف بحث شد ولی رئوس مطالب عبارت بود از اینکه آیا و. شد
طور احساس شده که این کمیته وجودش الزم نیست زیرا انجمن دانشجویان می توانـد آن  الزم است یا نه؟ آندفاع

در این جلسه دوبـاره دربـاره اتحـاد نیروهـا بحـث شـده       . را رهبري کند و جبهه ملی از نظر سیاسی آن را کمک کند
رفته اند و از وضع ایران مفصالً با ایشـان  Justice Douglasکه ایشان به مالقات آقاي بنو عزیزي گزارش داده. است

Robertخواسته اند که وسیله فراهم کند که عده اي از ایرانیان بروند و آقاي Douglasصحبت کرده اند و از آقاي 

Kennedyبـه دیـدن   نیـان ـ پارسـا   آقایان مهدوي ـ حسیبی ـ تهراابتدا پیشنهاد شده بود که . را مالقات کنند
منظـور از ایـن مالقـات چیسـت؟ بنـده      . آقاي کندي بروند ولی به جاي آقاي حسیبی آقاي حکمـت انتخـاب شـدند   

بنا کنند براي این محصلین و همچنین campaignاطالعی ندارم ولی حدس من این است که شاید می خواهند یک 
در واشنگتن داشته باشند و قرار 11، 19، 20، 21شنبه و یکشنبه این عده قرار است جلسه اي در روز جمعه،. علیه شاه

آقایان پارسـا  در نیویورك به طوري که . انجام گیرد و اعتصاب غذا شوداست روز شنبه تظاهراتی جلوي سفارت 
آقـاي پارسـا از مهنـدس بیرانونـد     . را کنتـرل مـی کننـد   خانـه دانشـجو  اظهار می داشتند توده اي هـا  و بیرانوند 

خواست می کرد که اعضاء جبهه ها با هم همکاري کنند و در انتخابات شرکت کننـد و تـوده اي هـا را شکسـت     در
جلساتی براي همکاري بین جبهه ملی در تبعید و جبهه ملی ایران . قرار شد مذاکراتی در این مورد انجام شود. بدهند

به نظر فرد بسیار دکتر آذربالآقاي . برقرار استشجو و خانه ایراندر آمریکا در نیویورك و همچنین بین خانه دان
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Mao Tseشت کـه کتـاب   او اظهار می دا. به خواندن داردمطالعه و عالقه زیاديی بافردي است خیل. فعالی می آید

Tung که درباره جنگ هاي پارتیزانی نوشته شده خوانده و کتاب هايChe Gueura از . و چند نفر دیگر را نام بـرد
از .لی در تبعید می باشندشوراي جبهه مایشان جزو. ي پارتیزانی کرده استالعات مفصلی در مورد جنگ هاقرار مط

به طور کلی از جبهـه ملـی ایـران در تبعیـد قطـع شـده       علی فاطمی و آقاي حیدر قابیقرار اطالع کنترل آقاي 
امـروز  . ه به کار جبهه در تبعید می کنـد آقاي دکتر شایگان حداقل مراجع. است آقاي فاطمی در ایالت اوهایو هستند

دو هفتـه قبـل فـوت کـرده     آقاي دکتر مصدقگفته کـه  ي یکی از دوستان از قول پدرش که او از قول متین دفتر
آیا این امر صحیح است؟ . است

955

8)/اریک(محمدحسیبی،: از

)جمال(چمران، مصطفی: به

104الف -ت/ب: تاریخ

ملی ایران در آمریکات صلح جبههأگزارش کار هی

با شرکت سه نفر از اعضاء جبهه ملی ایران در آمریکا و سه نفر نمایندگان جبهه ملی ت صلحأاولین جلسه هی
–دکتر پارسانمایندگان جبهه ملی ایران در تبعید عبارت بودند از آقایـان  . ایران در تبعید در نیویورك تشکیل شد

جلسه توسط یکی از نمایندگان جبهه ملی ایران در آمریکا شروع بکار کرد ابتدا. فرامرز فاطمیو دکتر آذربال
مورد توافق قرار گرفت که هدف همه ما ایجـاد اتحـاد بـین    -بحث شد که هدف ما از گرد آمدن در اینجا چیستو

گفت آقایـان فعـالً  میدکتر آذربالآقاي . سپس بحث شد که منظور از نیروهاي ملی چیست. نیروهاي ملی است
جبهه ملی ایران در آمریکا و جبهه ملی ایران در تبعید و بنابراین ما باید تمام کار –فقط دو دسته متشکل وجود دارد 

پس از بحث مفصل . خود براي اتحاد بین این دو نیرو متمرکز کنیم بنابراین بحث ما باید فقط براي این دو نیرو باشد
ایجاد اتحاد بین جبهه ملی ایران در اولقسمتما باید در دو قسمت باشد باالخره همه توافق کردند که برنامه کار 

وقت جور کردن وسایلی که شرکت نیروهاي دیگر را تسهیل آنقسمت دومآمریکا و جبهه ملی ایران در تبعید و 
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رسـید بـراي بحـث    نظرم میه براي ایجاد اتحاد بین دو جبهه و براي باز کردن مباحثه اینجانب سه راه حل که ب. کند
کلیه نیروهاي متشکل فعلی شکل تشکیالتی خود را حفـظ کـرده بـه    : این سه راه حل عبارت بودند از. پیشنهاد کردم

یک از این گروه ها سه نفر انتخاب کرده و این افـراد دور یکـدیگر جمـع شـده     دهند ولی هرفعالیت خود ادامه می
ترین مقام جبهه ملی در آمریکا بـوده و  این شورا عالی. بوجود آورندشوراي عالی جبهه هاي ملی ایران و آمریکا را 

ارتبـاط  -Bارتباط با ایران ، -A: وظایف این شورا عبارت از.نه در مورد جزئیاتاصول بوده وکارش فقط در مورد 
اي عـالی  شـور -Eرهبري فعالیت جبهه هاي مختلف در خدمت هدف مشترك آنها، -Cبا جبهه ملی ایران در اروپا، 

شوراي عالی اساسنامه جبهه ملی سوم را مبناي کـار خـود قـرار مـی    –F.باشندها میباالترین مقام قضائی براي جبهه
قرار شد پیشنهادات دیگر مـورد توجـه قـرار    روي این پیشنهاد بحث مفصل شد و مورد قبول قرار نگرفت ودر. دهد

.گیرد

–IIک کنگره همگـانی همکـاري کننـد و در موقـع تشـکیل ایـن کنگـره        براي تشکیل یدو جبهه با یکدیگرهر
تشکیالت خود را منحل کرده و اجازه دهند که کنگره تصمیم نهایی را در مورد فرم تشکیالت جدید بگیرد و یـک  

هیچ تغییر شکلی در دو جبهه فعلی داده نشود ولی هر دو جبهه در جهت موازي براي III–. جبهه واحد بوجود آورد
یک هدف واحد فعالیت کننـد و همکـاري بیشـتري بـین رهبـري دو جبهـه بوجـود آیـد تـا از تصـادم نیروهـا            ه بنیل

مهندس . از پیشنهادهاي دیگر بیشتر مورد قبول نمایندگان جبهه ملی در تبعید قرار گرفتIIپیشنهاد .  جلوگیري شود
ه در جبهه حوزه هاي مشترکی تشکیل دهند و احمدي پیشنهاد کردکه براي آماده کردن نیروها براي مدت دو سه ما

در این حوزه ها نزدیکی بیشتري بین نیروها ایجاد شود و بعد حوزه هاي متحد نماینده براي کنگـره انتخـاب کننـد و    
پس از بحث کوتاه در این مورد تصمیم گرفته شد و بحث کامل در . آن نماینده حوزه هاي مشترك به کنگره بیایند

در این موقع نویسنده پیشنهاد کرد قبل از اینکه وارد مسائل کلی شویم بایـد  . سات بعدي موکول شوداین مورد به جل
در نظر بگیریم که هیئت سه نفري ما اختیار تام دارد که این اختالف را حل کند فقط شرط اولیه این که جبهـه ملـی   

جبهه ملی ایران در آمریکا وابسته -2. لی سومرسمیت شناختن جبهه مه ب-1:در تبعید باید شرایط ذیل را قبول کند
شـرط  . قبولی اصل دمکراسی سـازمانی -4. رسمیت شناختن جبهه ملی ایران در اروپاه ب-3.به جبهه ملی سوم باشد

شرط سه مورد بحث مفصل قرار . یک و دو مورد قبول کامل آنها بود شرط چهارم هم بطور کلی مورد قبول آنها بود
شناسـند ولـی   رسمیت مـی ه باشند آنها همه را باظهار داشتند که جبهه ملی ایران در اروپا چند دسته میآنها . گرفت
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کـه مـا نبایـد از هـیچ دسـته      رنجانند بنـابراین نظـر آنهـا ایـن بـود      اگر از یک دسته طرفداري کنند دسته دیگر را می
بـاالخره در مـورد   . شویم که آنها را از هم جداتر کنیمیم باعث میرفداري کنیم زیرا اگر طرفداري کنطبخصوصی 

و در جلسه بعد روي آن بحث کنیم در مـورد  هبه نتیجه اي نرسیدیم و قرار شد روي آن بیشتر فکر کردجبهه اروپا 
فت که شایگان بطور کلی کاري میگدکتر پارسا–در جبهه جدید بحث زیاد صورت گرفت دکتر شایگانرل 

ایشان اختیاراتی داده شود کـه اگـر اختالفـاتی بوجـود آمـد ایشـان       ه فقط باید یک طور ب. هد داشتبکار جبهه نخوا
اظهار داشت که ما با دادن اختیارات محدود به دکتر شایگان وندمهندس بیران.  بتوانند اختالفات را بر طرف کنند

ایشان اختیارات محدودي ه توسط ماده واحده بمخالفتی نداریم ولی این اختیارات نباید توي اساسنامه باشد بلکه باید 
ایشان حق وتوي رئیس جمهوري در مورد تصمیمات شورا داده شود ولـی پارسـا   ه من پیشنهاد کردم که ب. داده شود

بحث زیادي در مورد چگونگی اختیارات به شایگان و حدود آن . گفت که گرچه این خوبست ولی کافی نیستمی
گفـت راسـتی    دکتـر پارسـا  موقع تنفس جلسه در. ره آن به جلسه آینده موکول گردیدشد ولی تصمیم نهایی دربا

اصل سوم جبهه ملی سومسوال کرد نظر شما درباره –بیایید غیر رسمی و خارج از دستور قدري صحبت کنیم 
مطلب کند چیست؟ نویسنده اظهار داشت که نظر شخص بنده با آن موافق نیست و اینکه از مشروطیت صحبت می

مفصل در کنگره جبهه ملی بحث شد ولی در نظر گرفته شد که در موقعیت فعلی براي جبهه ملی صالح نیست که بر 
گفت کـه مـا   فاطمی.کندعلیه اصل مشروطیت تبلیغات کند زیرا این اصل جبهه را با جبهه ایران دچار اشکال می

امکانات ایـران بـا خـارج فـرق دارد مـا بایـد یـک        . ه نکنیمباید تشکیالت جبهه ملی ایران در خارج را با ایران مقایس
درست کنیم، ما باید یک رهبـر قـوي داشـته باشـیم و افـراد را      الجزایریامصرتشکیالت مقتدر و متمرکز مثالً مثل 

نویسنده سوال کرد آیا منظور شـما از کارهـاي مـؤثرتر آمـاده کـردن بـراي       -آماده کنیمکارهاي مؤثرتريبراي 
نظر شما جبهه ملی میه سوال کردم ب. است آقاي فاطمی و آذربال و پارسا هر سه گفتند بلهپارتیزانیهايجنگ

کند؟ اگر جبهه ملی این کار را نکند توده ايتواند یک دسته پارتیزانی باشد؟ گفتند بله اگر جبهه ملی نکند کی می
اظهار داشت که در موقع تهیه اساسنامه فاطمیآقاي. ها این کار را خواهند کرد و جبهه باید این کار را انجام دهد

.جبهه جدید باید این مسائل را در نظر داشت و اساسنامه را طوري نوشت که ایـن امکانـات را بـراي مـا بـاز بگـذارد      
خواهنـد جبهـه اي درسـت    زنند میلی که آنها دم از این اتحاد مییکرد که یکی از دالنویسنده اینطور احساس می

هاي تشکیالتی آن مخفی باشد و هدف اصلی آنها آماده کردن که خیلی انقالبی باشد و حتی بعضی از قسمتکنند 
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مگر خودشان نمی توانند جبهه انقالبی درست کنند؟ آیا مقاصـد دیگـري در کـار    . جبهه براي جنگ پارتیزانی است
با دکتر شایگان داشت دکتـر  وندبیرانمهندس است؟ چنانکه در گزارش قبلی اظهار شده بود در مالقات اولیه که 

و ایشـان  . کنـیم چـه اشـکالی دارد   گفته بود آیا شما چرا می خواهید متحد شوید مگر همین طور که هر دو کار مـی 
دکتر پارساسوال کردند اگر منظور شما از این اتحاد برنامه هاي دیگري است برنامه تان را بیاورید ببینیم چیست؟  

گفت ما قـول  چه زودتر خاتمه دهند میخواست کار را هرکه میینده هفته آینده باشد چوناصرار داشت جلسه آ
. ود یـا نـه  داده ایم که کنگره داشته باشیم و باید هر چه زودتر تصمیم بگیریم که آیا این کنگـره همگـانی خواهـد بـ    

کـه جمـع آوري   شـود چـون  این زودي تشـکیل  ه نمی خواستیم که کنگره باحمديوند ونویسنده و مهندس بیران
جلسـه  . نیروهاي ما براي کنگره بالفاصله بعد از کنگره چهارم جبهه ملی ایران در آمریکا کـار مشـکلی خواهـد بـود    

. اکتبر گذاشته شد ولی ممکن است ما قدري تاکتیک تأخیر بکار برده جلسه را عقب بیاندازیم23آینده براي جمعه 
کردیم و همه اش به آنها آوانـس  compromiseگفت که ما خیلی میمهندس احمديبعد از جلسه خصوصی، 

احساس شد که در جلسه اول الزم بود براي ایجاد احساس همکاري این کـار  . دادیم بدون اینکه چیزي گرفته باشیم
دو بطور کلـی نویسـنده و   . رسمیت شناختن جبهه اروپا پافشاري کنیمه در جلسه آینده قرار شد ما در اصل ب. را کرد

توافق کنیم ولی IIIیا Iا پیشنهاد ببنظر ما بهتر است . عضو دیگر کمیته، ما مایل نیستیم که کنگره همگانی داشته باشیم
شرط اینکه از نمایندگان نیروهاي دیگر هم دعوت ه اگر ناچار شدیم با پیشنهاد تشکیل کنگره موافقت خواهیم کرد ب

این جواب بایستی تا . ظر شما را درباره اینکه چه راهی بهتر است بدانیمشود که در آن شرکت کنند خیلی مایلم که ن
اریک. دو یا حداکثر سه هفته آینده برسد

که من از کتابخانه یـک نسـخه   Modern IRANدر ماه گذشته کتابی انتشار داد بنام Peter Avery-یادداشت
.مختصري در روي آن خواهم فرستادکنم پس از تمام شدن گزارش را تهیه کرده ام و مطالعه میآن

Modern IRAN "by Peter Avary, Published in Sept 1965 By Ernest Benn Limited, Bouverie
House. Fleet Street,LondonEC 4.   Price: 60 shilling

.شود که توسط دوستان مطالعه شودکتاب جالبی است و پیشنهاد می

956
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9)/اریک(حسیبی، محمد: از

چمران، مصطفی: به

1011: شماره عمومیـ109شماره الف -1965دسامبر 13: تاریخ

در مـورد سـواالتی   . اطالع شـدم از سالمت شما و دوستان با.جمال برادر گرام دو نامه تو که فرستاده بودید رسید
صورت گرفت من به این ربالدکتر پارسا و فرامرز فاطمی و دکتر آذدر مذاکراتی که با -1: که کرده بودي

وجـود دارد قـبالً آنهـا    جبهه ملی در تبعید و آقـاي هالـه  نتیجه رسیدم که اوالً اختالف نظر بین هیات اجرائیـه  
شدیداً از هاله انتقاد می کردند که او هیچ کاري براي تشکیل جبهه در تبعید نکرده است ولـی هـر جـا مـی رود مـی      

طور که استنباط ر از او کناره گیري کرده است اینکردم و پارسا می گفت که دکتگوید من جبهه در تبعید را شروع 
دکتـر  در ضـمن اینطـور اسـتنباط مـی شـد کـه       . می کنم سه نفر فوق عضو هیات اجرائیه جبهه در تبعید مـی باشـند  

هـم از  فاطمیعلی . فعالً شخص اول جبهه در تبعید می باشـد پارسا. در جبهه در تبعید نفوذ زیادي داردآذربال
در مباحثـات مـا بـا آنهـا و بحـث دربـاره       . نیویورك خارج شده و فعالً در یکی از شهرهاي کوچک اوهایو می باشد

فرامـرز  حتـی آقـاي   . سابقه روزنامه باختر امروز اینطور بنظر می رسید که علی فاطمی با این آقایان در تماس نیست
سه دوم او غایب بود و به پارسا اختیـار تـام داده بـود کـه از     جل. فقط در جلسه اول هیات صلح شرکت کردفاطمی

قبل از اینکـه کمیتـه   . زیاد در کار آنها دخالت نمی کنددکتر شایگانو اما اینکه . جهت او مصوبات را امضاء کند
القـات او  ا دکتر شایگان تماس گرفـت و بـه م  بمهندس بیرانوند . سه نفري ما قرار مذاکره با آقایان پارسا و غیره شود

خواهیـد مـی کنیـد بـا نماینـده هیـات       رفت در مباحثات دکتر شایگان اظهار داشته بود که شما هر مذاکراتی که مـی 
منظور از عدم دخالت شایگان این بود کـه او از دخالـت   . اجرائیه بکنید و هر چه آنها قبول کنند مورد قبول من است

البته به عنوان رهبر آنها اسـت ولـی عمـالً رهبـري     .  اري می کنددر نشریات و کارهاي روزمره جبهه در تبعید خودد
ها مطالب قدري قابل مطالعـه اسـت در   جبهه ملی در تبعید و قشقایی در مورد رابطه -2. زیادي انجام نمی دهد

روزنامـه  کـه  ـ اوالًمورد نشریات جبهه مشترك ما پیشنهاد می کردیم که باختر امروز نباید انتشار یابد به دالیل زیر 
از این دست به آن دست گشته ثانیاً . باختر امروز در گذشته زیاد از نظر عقیدتی به این طرف و آن طرف رفته است

آنها سوال کردنـد منظـور شـما بـه اسـم افـراد       . روزنامه اي است که بیشتر به اسم افراد شناخته شده استثالثاً . است
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بعد از تشکیل جبهه ملـی  . شناخته شده بودقشقایی هاوایل به اسم توضیح داده شد که باختر ا. شناخته شده چیست
یا اینطور وانمود کرده بودند که باختر امـروز مـال آنهـا    فاطمی اروپا از انتشار آن خودداري شد در اواخر آن دوره 

این براي جبهـه ملـی   به این دلیل روزنامه باختر امروز به عنوان روزنامه قشقایی ها و فاطمی ها شناخته شده بنابر. است
طـور نیسـت گرچـه آقایـان قشـقایی بـه آن کمـک مـی کـرده انـد ولـی            آنها دفاع می کردنـد کـه این  . نیستمناسب 

کـاري بـراي   ونویسندگان آن اعضاء جبهه ملی بوده اند و اظهار می داشته اند که آقایان فاطمی هـا هرگـز دخـالتی    
ـ . آمریکا پخش می کرده اندباختر امروز انجام نداده اند بجز آنکه آن را در  ر بودنـد  آقایان پارسا و آذربال بسیار مص

آنهـا بـا تغییـر    . که اسم باختر امروز خیلی محترم است و در کتابخانه ها مثل کتابخانه سناي آمریکا کالسه شده است
ستند باختر خواحاضر بودند که اندیشه جبهه ارگان رسمی باشد ولی می. اسم باختر امروز شدیداً مخالفت می کردند

به عمل آمد جبهه اروپامطلب جالب دیگر اینکه در مذاکراتی که براي به رسمیت شناختن . هم ارگان خبري باشد
آنها می گفتند که ایشان با دسته هاي . پشتیبانی خودشان را رسماً از جبهه اروپا اعالم کننددر ابتدا آنها حاضر نبودند

نها خودشان را جبهه ملی می دانند و اگر تبعیـدي هـا جبهـه اروپـا را بـه رسـمیت       دیگري در اروپا تماس دارند که آ
Compromiseالبته ما حاضر نشدیم هـیچ  . بشناسند دوستان را خواهند رنجانید و باعث اختالف بیشتري خواهند شد

بر نتایج کنگره اروپا را به رسمیت بشناسند و خرا در جلسه اي باالخره آنها قبول کردند که نتیجه کنگره اروپا . کنیم
سوال ـ آیا دوستان اروپـایی   . همکاري کنندایران آزادهم در باختر امروز چاپ کنند و تقبل کردند که در پخش 

اسف انگیـز اسـت از   جبهه ملی ایران در آمریکاکه اینها صحبت می کردند دارودسته قشقایی ها هستند؟ وضع 
فریددلیل آنها هم این است که آقاي . فقط یک اعالمیه یک صفحه اي دادهبعد از کنگره تا به حال مسئول تبلیغات 

. می دهدجبهه را پس نماشین تحریرمدت ها پول جبهه و پرونده را نگاه داشته است و پس نمی داده در ضمن او 
تبلیغات می ت کردم ایشان می گوید ماشین تحریر را فرستاده ام ولی آقاي صدر مامور بحمن شخصاً با آقاي فرید ص

گوید فرید دروغ می گوید و ماشین تحریر را نمی  دهد و آنها هم بدون ماشین تحریـر نمـی تواننـد روزنامـه چـاپ      
این وضـع خـراب   . هم گویا فعالیت زیادي نمی کندلباسچی آقاي » دوست ما«وضع شورا بی اندازه بد است . کنند

جلسه آینده کمیته . را از ما می گیردBargainingقدرت را به مراتب سخت تر می کند زیراکمیته صلحجبهه کار 
ده که من هم وند و پارسا نوشته شاعالمیه اي توسط مهندس بیران. ددسامبر در نیویورك خواهد بو18صلح روز شنبه 

از قرار (اطالع شدم و با آن موافقت کردم که در باختر امروز چاپ شد و از قرار در بولتن جبهه هم تلفناً از متن آن با
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این اعالمیه هدفش آماده کردن آقایان براي ایجاد اتحاد . چاپ شده است) پریروز چاپ شده و در حال توزیع است
نهاد تشکیل حوزه هـاي  قدم بعدي اعالمیه مشترك از طرف کمیته صلح به کلیه حوزه هاي هر دو جبهه و پیش. است

است توسط بنده تهیه شده در این جلسه مورد توافـق قـرار   متن این گزارش قرار . حوزه ها خواهد بودمشترك به سر
قدم بعد قرار است کمیته صلح خوراك تبلیغاتی و تعلیماتی بـراي حـوزه هـاي    . گیرد و به سرحوزه ها  فرستاده شود

اجرائیه هر دو جبهه را خواهد گرفت البته هیأتدر حقیقت کمیته شش نفري صلح جاي . مشترك تهیه کرده بفرستد
فشار فکري و مادي و مسئولیت روي نویسنده خیلی زیـاد  . صلح باید با همکاري هر دو هیات اجرائیه کار کندکمیته

پس از تشکیل کنگره در نظر دارم فعالیت خود . است ولی چون مسئولیت را قبول کرده ام ناچارم دنبال آن را بگیرم
نظـرات خودتـان را دربـاره مـورد فـوق      . ن کار کـنم را در جبهه به حداقل رسانیده و بیشتر در روي تشکیالت خودما

چندي قبل شـایع  . اگر نتیجه کنگره اروپا را دارید براي ما بفرستید چون اینجا اطالعات در دست نیست. اظهار دارید
به عمل آوردم و معلوم شد کـه  اینجانب تحقیقاتی توسط دوستان. فوت کرده اندآقاي دکتر مصدقشده بود که 

نفـر از جملـه   30چنـدي قبـل شـایع بـود کـه      . این شایعه دروغ بوده ولی خانم آقاي دکتر مصدق فوت کـرده اسـت  
اخبار رسـیده از ایـران مبنـی بـر ایـن      . هم از طرف منزل ما تکذیب شداین خبر. در زندان هستندمهندس حسیبی

در این تلفن ها گفته اند فرزنـد شـما   . ه و مادر بنده را به وحشت  انداخته انداست که اخیراً تلفن هایی به منزل ما شد
این هفته یکی از رفقاي . محض اطالع ذکر شد. در آمریکا دچار بدبختی بدي شده و بعد گوشی را زمین می گذارند

ه بودنـد و خیلـی ناامیـد    داشت ایشان بی اندازه از اوضاع اظهـار نـاراحتی کـرد   دکتر جعفرنیاما در اینجا نامه اي از 
در ضـمن گفتـه بودنـد کـه     . می گفتند مقدار زیادي مقروض شده اند و کار مناسبی هم گیرشان نیامده اسـت . بودند

"حساب هاي غلط تمام زحمات ما به آب رفت"فعالیت هاي سیاسی را بعد از رفتن به ایران ادامه دادند ولی در آخر 

بـه آمریکـا   ) شـش مـاه دیگـر   (ه بود کـه خیـال دارد بعـد از دو سـال توقـف      گفترضا . همین جمله بی توضیح ایشان
آقـاي دکتـر یـزدي در بیـروت     "مراجعت کند در خاتمه نامه بدون هیچ گونه مقدمه اي اظهار داشته بود کـه  

اخبار از محل هاي دیگري به ما رسید که دکتر مدتی زندانی بوده است چرا نمـی دانـم؟ در مـورد وسـایل     "هستند
را به قیمت چهل و پنج دالر فـروختم و دو روز  Platemakerاوالً چون مدت زیادي از شما خبري نشد ماشین چاپ 

بـه هـر حـال وقتـی نامـه شـما رسـید آن را        . نامه شما رسید که آن را نگاه دارید و براي ما بفرستید،بعد از فروش آن
دنبال یک سیستم براي کار شما گشتم فعالً هنوز به من مقدار زیادي). دالر خریدم115ماشین را (تحویل داده بودم 
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در درجه اول می خواهم یک ماشین چـاپ کوچـک تـر و محـرك تـر از آنکـه داریـم مـی         . نتیجه قطعی نرسیده ام
سـاخته مـی   Daxidsoncorpخواهم تهیه کنم از بهترین ماشین هایی که دیده ام یک ماشین چاپ است کـه توسـط   

الزم Trainingدر ماشین فعلی است ولی این خیلی بهتـر و آسـان تـر اسـت و بسـیار کمتـر       اندازه چاپ آن به ق. شود
قیمـت آن حـدود   . پوند می باشد یعنی دو نفر می توانند آن را به آسانی حمل کنند230وزن این ماشین حدود . دارد

وچک است حدود این ماشین دیگر یک ماشین ک. دالر است این ماشین چون جدید است کهنه پیدا نمی شود1300
از . سـاخته مـی شـود   addressograph Multigraphآن ماشـین توسـط   Standاندازه ولی زیر آن جعبه آهنی دارد 

پس گرفتـه و آنهـا را از نـو سـاخته     Trade inه است و کمپانی آنها را در سال کهن5ل هاي قدیمی آن که حدود مد
)Rebuilt ( سوال آیا در آمریکا ده نفر سراغ دارید که هر کدام صد دالر . خریددالر 800و آنها را می شود به قیمت

دالر 800دالر ـ از فروش آتیه ماشین چاپ فعلی  145ـ Platemakerبدهند در این صورت پول موجودي از فروش 
)Estimate ( دالر و اگر هزار دالر دیگر جمع شود می شود این ماشین را خرید که خیلی عـالی اسـت  345مجموع.

می توانیم هر کدام صد دالر بدهیم اگر سایر دوستان هم بدهند کار درسـت  Davidو Fredفکر می کنم بنده و فرد 
دالر الزم 500دالر مـی شـود یعنـی    800می خرم که حدود Multilithاگر این مبلغ پول جمع نشد ماشین . می شود

نظرتان را ارسال دارید من هم به تحقیقات ادامه . مدر هر صورت من حاضرم صد دالر براي خرید ماشین بده. داریم
بین عکسبرداري ـ اشکال کار این است که شما دوربینی می خواهید که بزرگ و کوچـک   ردر مورد دو.خواهم داد

تحقیقاتی که من کرده ام دوربین هایی که فعالً در بازار هستند همه آنها از نظر قیمت از حدود قدرت ما خارج . کند
1600چاپ کند قیمتش حـدود  Plateارزان ترین دوربینی که بزرگ و کوچک می کند و مستقیم روي . ندمی باش

. هاد من این است که ـ اوالً یک ماشین چاپ خوب می گیریمنتهیه شده است پیشXeroxدالر است و آن هم توسط 
اگـر حتمـاً دوربـین    . چاپ نمایندماشین کنید و آن را Directimage Plateمطالب چاپی را هم در حال حاضر روي 

در عکاسـخانه هـاي قـدیمی    . الزم دارید براي بزرگ و کوچک کردن در این صورت بهترین راه به قرار زیر اسـت 
Image area(باشـد  "8.5x 11"که سطح تصویر آن تا حدود ) Bellower(بگردید و یک دوربین فانوسی عکاسی 

معموالً این دوربین ها طوري سـاخته  . ا روي یک تخته بزرگ سوار کنیداین دوربین ربعد.)
البته شما خودتان اصول هـر یـک   . عقب و جلو می رود براي بزرگ و کوچک کردن تصویرLens Boardشده که 

copy boardرا می دانید و می توانید دقیقاً محاسبه کنید که فاصله از دوربین تا عقب دوربـین و فاصـله ذره بـین تـا     
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اگر دوربین فـوق را  . اگر احتیاج به اطالع بیشتري بودید بگویید بنده فرمول آن را برایتان خواهم فرستاد. چقدر باشد
می F.I.8و 24"م که فاصله کانونی آن مخصوص این کار است داربسیار اعال کهLensگیر نیاوردید من اینجا یک 

داشتن این ذره بین شما مـی توانیـد دوربـین را خودتـان     باf. 1.8 to f 22است از Lensو دیافراگم هم داخل . باشد
ذره بـین را الزم داریـد بگوییـد مـی     به هر حـال اگـر  . بسازید و فانوس را هم می توانید آماده بخرید یا درست کنید

و اما چطور از . ولی اگر بخواهید بالفاصله برایتان می فرستم. دالر قیمت دارد300تا 200این ذره بین حدود . فرستم
مـی باشـد کـه    Ortochromatic Litho Filmفیلمی که شما براي این دوربـین الزم داریـد   . این دوربین استفاده کنند

Dupont, Kodak, Guevert, Olfa   و عموم کمپانی ها آن را درست می کنند این فیلم را می توان به قیمـت مناسـب
Ortho chromaticبا فیلم .ا المپ هایی معمولی روشن کنیدبهست می توانید copy boardرا که در Copy. خرید

کـه مطلبـی مـی خواهـد عکـس      بقیه کار مثل عکس برداري معمـولی اسـت   . هر گونه چراغ می توانید استفاده کنید
را بایستی توسط تجربه به دست بیاورید زیرا هـر چـه نـور چـراغ     exposureمی گذارند و copy boardبردارید در 
پس از اینکه زمان درست براي نور دادن به دسـت آمـد فـیلم از    . زیادتري الزم خواهد داشتExposureکمتر باشد 

ق معمول عکاسی ظاهر و ثابت می کنند و ایـن موقـع شـما نگـاتیف خواهیـد      می گیرند و فیلم را طبoriginalروي  
نگـاتیف را طـوري   . ممکن است چند عدد نگاتیف داشته باشید و بخواهید آنها را توي یک صفحه بگذارید. داشت

ر وصل مـی کنیـد د  Scotch Ruby tapeکه کنار هم می گذارید و آنها را به صورت اصلی به هم با نوار قرمز رنگ 
کناري ما شش قطعه فیلم را که گرفته بودیم به صورتی که می خواهیم چاپ شود به هم وصل کـرده  ) تصویر(مثال 

مـی  ABCDبه انـدازه  EFGHدر یک کاغذ به اندازه ) Window(اندازه صفحه ماشین لید یک دریچه اي . ABCD. ام
خواهد Plateاندازه EFGHمی کنیم اندازه کاغذ ) Mountain window(بریم و نگاتیف را با نوار قرمز سوار پنجره 

بعــد ایــن نگــاتیف را روي پلیــت فلــزي . مــی گوینــدStrippingبــود کــه بــه کــار خواهــد رفــت اســم ایــن کــار را 
Presensitized Litho Plateآن را روي یک سطح صاف گذارده و یک قطعـه شیشـه روي آن مـی    . قرار می دهیم
بعد یک چراغ که نور ماوراء بنفش آن زیاد باشد در . لیت بچسبد و هوا بین آنها نباشدگذاریم که نگاتیف کامالً به پ

Quartz lodineالبتـه المـپ هـاي    . مـی باشـد  Carbon arcبهترین نورها براي این کار نور . مقابل آن قرار می دهم

lamps هم می تواند به جايCarbon arcبه شدت نور دارد و بستگی به زمان نور دادن به پلیت بستگی . به کار رود
بعد از اینکه پلیت بـدین وسـیله   . این اطالعات باید از تهیه کننده پلیت گرفته شود. نوع پلیت دارد که به کار می رود
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expose شد آن راdevelopخیلی طـول مـی کشـد و    البته این طریق کار کردن . کرده و سوار ماشین چاپ می کند
مسـتقیم روي پلیـت   Electrostaticبین هـایی اسـت کـه بـه طـور      ردو. تنها راه استا عدم بودجهمشکل است ولی ب

Image توضیحات فوق خیلی مقدماتی و نارسا است .   دالر به باال است3000می گذارد ولی این دوربین با قیمت از
و لغات مشابه فارسی همه را ولی توضیح آنها به فارسی براي من مشکل است زیرا من اینها را به انگلیسی یاد گرفته ام 

به ضمیمه یک کتابچه کوچک فرستاده ام که از نظر اطالعیه خوب است سعی می کـنم کتـابی هـم گیـر     . نمی دانم
است بخواهم براي پیش من است و نفرستادم چون که فکر کردم ممکن دالر فعال164ًپول . بیاورم و برایتان بفرستم

گرچه ممکن است به ظاهر ساختن یک دوربین مشکل باشد ولـی عمـالً اگـر    . ن استفاده کنمآز خرید ماشین چاپ ا
درجه حرارت چراغی که براي دوربین به کار مـی رونـد حـدود    معموالً. وقت باشد ساختن آن چندان مشکل نیست

3400 k) درجه کلوینKelvin ( می باشدphoto Flood Lampsالبته ایـن چـراغ  . حدود این درجه حرارت را دارند
الزم داشته باشید می Paper Plateیا Paper Masterاگر شما .ت هایی معمولی کافی نیستبراي درست کردن پلی

امروز برخالف .آن خرج فرستادن آن خواهد بودعدد بدون خرج براي شما تهیه کنم فقط خرج1000توانیم حدود 
قرار بوده چون آقاي . آنچه دیروز در قسمت اول این نامه نوشتم اطالع حاصل کردم که هنوز بولتن جبهه چاپ نشده

هفته است که همـه را بـه دردسـر انداختـه و همـه اش      4این شماره را تهیه کند ولی مدت ماشین تحریر دارد، فرید 
. د دروغگوي عجیبی است و هرگز نمی تواند مورد اطمینان قرار گیـرد م فرداین آ. بهانه می آورد و دروغ می گوید

انم منظورتان چیست چـه نـوع پروژکتـوري داریـد آیـا منظـور شـما از        دارید نمی دPrejectorگفته بودید که یک 
در ضمن نامه تـان یـک نمونـه اي از نگـاتیف فرسـتاده     براي فیلم و اسالید؟ است یا پروژکتورEnlargerپروژکتور 

می باشند فقـط اخـتالف   Orthochromatic Litho filmاینها عین فیلم . Paper Negativeاینها را می گویند . بودید
. تـر اسـت  آن عوض پالستیک کاغذ است و قیمت آن هـم قـدري از فـیلم پالسـتیکی ارزان    Baseآن این است که 

Geuvertشما می توانید آنجا براي ما ماشـین تحریـر   یا.اریکبه امید موفقیت .از آن فیلم کاغذي درست می کند
تهیه کنید و قیمت آن چقدر خواهد بود؟

957
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چمران، مصطفی: به

1965دسامبر 18: تاریخ

طرف کمیته صلح جبهه ملی ایران در آمریکا :از

شوراي مرکزي جبهه ملی ایران در آمریکا: به

کمیته صلحگزارش سومین جلسه –درباره

آذربال و فرامرز –پارسا –احمدي –بیرانوند –حسیبی –سومین جلسه کمیته صلح با شرکت آقایـان  
دو ابتدا متن گزارش که جهت فرستادن به کلیه حوزه هاي هر. دسامبر تشکیل شد18در نیویورك در روز فاطمی 

طبق این گزارش قرار بود که به کلیه حـوزه  . بودممتن این گزارش را بنده تهیه کرده. جبهه تهیه شده بود قرائت شد
آقـاي  . آمادگی براي شرکت در کنگره مشترك پیدا نمایندها دستور داده شود که جلسات مشترك تشکیل دهند و

یم از دهیم و پیشنهاد کردند که مـا بیـای  و دوستان ایشان اظهار داشتند که چرا ما کار را اینقدر طول میدکتر پارسا
الم کنیم که ما متحد شده ایم و هر دو جبهه یکی شده است و بعداً در اوایل بهار یا تابسـتان کنگـره درسـت    حاال اع

بنده و دوستان اظهار کردیم که این عمل از نظر ما غیر قبول است زیرا اگر ما از حاال اعالم کنیم که یکی شده . کنیم
. رده ایم و ما قدرت انحالل شورا و هیئت اجرائیه را نداریمایم یعنی شوراي فعلی و هیئت اجرائیه خودمان را منحل ک

ما شورا و هیئت اجرائیـه داریـم کـه توسـط کنگـره      . در ضمن به آنها یادآور شدیم که تشکیالت ما با آنها فرق دارد
بنابراین .انتخاب شده اند و تا کنگره دیگر مسئول خواهند بود ولی آنها شورا و هیئت اجرائیه شان انتصابی بوده است

کار را بکنیم که شورا خودش موافقت کند که خودش را منحل کرده و اعالم کند کـه  ما فقط موقعی می توانیم این
یه شما با شـورا  چند نفر از هیئت اجرائپیشنهاد آنها این بود که چند نفر از شوراي شما و–جبهه ملی یکی شده است 

مـذاکرات در ایـن بـاره مفصـل     .متحد را از حاال تا کنگره اداره کننـد و هیئت اجرائیه ما همکاري کنند و کار جبهه
ا انتشار بـاختر امـروز بـه عنـوان روزنامـه      بسوال شد درباره نشریات چه کنیم؟ ما اظهار داشتیم که ما . صورت گرفت

شرطی که ه ی کنم بدانیم براي شما اهمیت حیاتی دارد بنابراین با اکراه آن را قبول مجبهه موافق نیستم ولی چون می
آنها می گفتند ما . "جبهه ملی ایران در آمریکا  تبدیل شود"به "بهه ملی ایران بخش آمریکاج"اسم توافق شده قبلی 

جبهه ملی ایران بخش آمریکا "چون حسن نظر داشتیم دفعه قبل توافق کردیم که اسم خودمان را عوض کنیم و اسم 
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قبول کردیم ولی دوباره اسم را عوض آن اسم شما را روي آن بگـذاریم و دودسـتگی   Compromiseبه عنوان "را
جبهـه را جبهـه ملـی ایـران بخـش آمریکـا       "رار کردیم که اگر اسم ولی ما اص. در داخل خودمان ایجاد خواهد کرد

ا حاضر شدند که اسـم  آنه. باالخره تمام روز روي این مطلب بحث شد. نگذاریم اسم روزنامه نباید باختر امروز باشد
بـاختر  2اندیشه جبهـه نشـریه نئوریـک    1قرار است باشد و نشریات هم به این"جبهه ملی ایران بخش آمریکا"

سـه در بـاالي   هـر 3و 2و 1و توافق کردند کـه در نکـات   –و بولتن جبهه نشریه خبري دو هفتگی 3امروز ماهنامه 
البته به نظر ما براي آنها امکان عوض . قرار شد با شورا مشورت کنیمیم وباالخره ما جواب نداد. نشریات نوشته شود

نظر شورا . دالر خریده اند2000لغ بمه کردن اسم روزنامه بی اندازه ناگوار است مخصوصاً حاال که چاپخانه اي هم ب
"ی ایـران بخـش آمریکـا   جبهـه ملـ  "رمول که اسم جبهه متحد آیا این ف-1:  را فوراً درباره دو مطلب زیر می خواهم

باختر هر–ماه یک بار که اندیشه هر چهار–باختر امروز و بولتن جبهه باشد –هم اندیشه جبهه باشد و نشریات آن
بنظـر مـا ایـن    –اگر شما موافق باشید مـا مـوافقیم   –منتشر شود موافقید یا نه ربابار و بولتن هر دو هفته یکماه یک

با در نظر گرفتن اینکه آنها اسم خود را عوض می . فرمول تنها فرمولی است که می تواند مورد توافق آنها قرار گیرد
دارند و دو تا از نشـریات مـا را قبـول مـی کننـد      آنها یکی از نشریه هایشان را نگه می. کنیمکنند و ما هم عوض می

وسایل آماده شود -a: یک از دو فرمول زیر موافق هستیدبا کدام-2. ول گیردمنصفانه است که فرمول باال مورد قب
نفري کمیته صلح تا کنگـره اداره  6دو جبهه حوزه هاي مشترکی تشکیل دهند که این حوزه ها توسط هیئت که هر

شـترك  حـوزه هـاي م  –کمیته شش نفري مسائل تبلیغاتی و خوراك فکري براي حوزه هاي مشترك بفرسـتد  . شود
اعضاء هیئت اجرائیه هر دو جبهه . پس از سه ماه نماینده مشترك انتخاب کنند که این نماینده به کنگره مشترك بیاید

ولـی  . گـذارد عهـده ایـن کمیتـه مـی    ه با هیئت شش نفري صلح همکاري کرده و بعضی از مسئولیت هاي خود را بـ 
واسته هاي آنها توسط نمایندگان آنها در کمیته صـلح  هیچکس از دو دسته خود را منحل اعالم نخواهد کرد بلکه خ

وند و آقاي احمدي موافق این قرار جهت بوجود آوردن اتحاد بنده و آقاي بیروان-ه خواهد شد مورد اجرا گذاشته ب
فعـالً کـه توافـق روي چهـار     -b. دو دسته تشکیالت خود را تا کنگره حفظ خواهد کـرد طبق این برنامه هر-هستیم

امـروز و بـولتن جبهـه    هردو روزنامـه هـا بـاختر   روط کنگره ما شده آنها پیشنهاد می کنند که ما بالفاصله دراصل مش
چنـد نفـر از هیئـت    -اعالم کنیم که ما متحد شده ایم و تشکیالت ما یکی شده است و بالفاصله شروع به کار کنـیم 

اي که مرکب از این عده نماینـدگان هیئـت اجراییـه    اجرائیه ما و شوراي ما با سه نفر دیگر اعضاء صلح ما در کمیته
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ه و تبلیغاتی و سیاسی را بـ –آنها و هیئت صلح آنها شرکت کنند و این کمیته تا تشکیل کنگره کلیه امور تشکیالتی 
روزنامـه بـاختر امـروز تحـت عنـوان      . نامه کنگره را تهیه خواهد کرداین کمیته اساسنامه جدید و آیین. عهده بگیرد

ماهنامه جبهه ملی ایران بخش آمریکا و بولتن جبهه تحت عنوان بولتن جبهه ملی ارگان خبـري جبهـه   –تر امروز باخ
یا Aبه نظر شما فرمول .  البته جزئیات کار باید مفصل تر تحت مطالعه قرار گیرد. ملی ایران بخش آمریکا انتشار یابد

Bلیات است جزئیات را ما با مطالعه حـل کـرده بنظرتـان خـواهم     توافق روي ک–منظور از توافق شما . را قبول کنیم
براي جلسه ژانویه بدست اینجانب برسد تا مطلب را با دوستان در میان بگذاریم و51جواب شما باید قبل از . رسانید

.آینده آماده باشیم

958
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)کمال(مصطفی چمران،: به

111A: شمارهـ 27/12/1965: تاریخ

TO: JAMAL

1. Enclosed you will find a copy of the outline of discussion with representatives of the
National Frost in Exile which was pupasecl for board of the National Forest.

2. during conversation with Dr. Parsa, I found these in a deep separation and dislike for Mr.

Haleh. He showed me a اعالمیه used by Haleh under the name of In .ناسیونالیست هاي جبهه ملی ایـران 
this printed letter Mr. Haleh had tried to relate himself with هـا فـاطمی، شـایگان، قشـقایی    the letter

was guite a mess in context. I asked Parsa if Haleh is a member of National Frost in exile? He
answered No we have nothing to do with him but he tries to associate himself with us.

3.
Davidsow Model 223. I understand it is in one of the mid states. They were suggesting that in
new future they are willing to ??? for us the Bulletin and I also Andisheh Jebheh.

4. we have many little information about جبهه ملـی سـوم    . please send us as much information

as ?????? who are they? Are they well ???? in has? What is their relation with old leadership
group such a Saleh and others.



دفتر دوم ـ نامه ها 

1471

Dr. Parsa and agashall were telling me that according to their information جبهـه ملـی سـوم    is a

bad shape and is not accepted by a lot of the old leaders of the . جبهـه ملـی سـوم    Any information

will be helpful.

5. we would like to have any information you have about the National Frost convention in
Europe. Who are elected?

6. according to Mr. Farid on Friday Dec 17 a man from F.B.I. the maw hada list of name
among which were ???? Tehranian, Nabhshah, and several at there that I don’t remember.
According to farid the main eutention of the questioning ??? to establish whether these people
are communists or not, whether ISA is a comm.. argamgation or not. They had asked if they are
not communists why some of them leaders teach pst in the pro Vieteomy demonstration in
Wash. D.C? apparent by they know that Tehranian is a far left? Encimdual and than they want
to find if there is any comm. Inflemence in ISA.

According to Dr. Parsa, the Federation of Student in U.S.A has disassociated they form I.S.A.
they have not left all I.S.A. communication unausweref. I.S.A. Board has no Tichet to take past

in (I think) international convention )؟ Of the proper name) in conversation with Mr. Farid and

his wife I found that Fraid had been member of Iranian Tudeh Party in the past and he was
afraid that this would affect his affection request for permanent resident.

7. I am told that Bakhtar Fimug is mailed with a Nonprofit stamp. This means that the
organization sponsoring it must have a copy of this constilution submitted to past office for
approval as classification as non profit organization. I will unvestigate this and will report on it
later.

Sincerely Eric

959

12/حسیبی، محمد: از

چمران، مصطفی: به

112شماره الف -26/1/1966: تاریخ

به مرکز ـ جمال 
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-1: شما رسید خواهش می کنم در آتیه به نکـات زیـر توجـه فرماییـد    1966ژانویه 10نامه مورخه : دوست عزیز
نامه رسیده اعالم دارید که ذکر شماره با را در جواب وصول گزارشات ما-2. کلیه نامه هاي خود را شماره بگذارید

اخبار ارسالی وصـول شـد و مطالـب آن بـی انـدازه      -3.  از نظر امنیت سازمانی ما بدانیم هیچ نامه اي گم نشده است
خواسته بودید کـه گزارشـتان   -4. مه شما الزم بود داده خواهد شدجالب و مفید بود و در ذیل هر جا که جوابی به نا

خواهش می کنم توضیح دهید که آیا منظورتان کلیه مکاتبـات اسـت یـا فقـط گـزارش هـاي       به زبان انگلیسی باشد 
ه آدرس من همان آدرس سابق است و تغییر نکرده است و فعالً از تعویض کار منصـرف شـده ام و بـ   -5. مخصوص

کمیتـه صـلح بـه    بنده قرار است اوایل ماه فوریـه سـفري بـراي    -6.  احتمال قوي سال آینده در همین جا  خواهم بود
نیویورك بکنم در این سفر سعی خواهم کرد که شخصاً بروم و ابوالحسن را ببینم و با او صحبت کنم و ببینم تـا چـه   

برقـرار اسـت حتـی    Juliusفق هستیم که رابطه بین ابوالحسـن و  امن یا شما مو. اندازه می شود اطالعات بدست آورد
یا این بستگی خواهد داشت من سعی مـی کـنم از او اطالعـاتی    ) ع نداشتمکه من از آن اطال(مسافرت پارسا به اروپا 

در نامه هاي گذشته سوال شد که اگـر اطالعـاتی   -7. وجود داردJuliusلحسن و و ببینم چه رابطه اي بین ابوا. مبگیر
در مذاکرات ه می کنند فوري براي اینجانب ارسال دارید کهدارید که آنها کی هستند و چجبهه ملی سومدرباره 

-9. در مورد باختر امروز اگر اطالعات جدیدي به دست آمد ارسال خواهد شد-8.  کمیته صلح براي ما موثر است
در مورد ماشین چاپ جبهه در تبعید فکر نمی کنم ماشین پیش فاطمی باشد ولی سعی می کنم محل آن را فهمیده به 

گفتـه بودنـد متاسـفانه چـون در مـوقعی کـه ایشـان        فریده آقاي درباره اسامی کسانی دیگر ک-10.شما اطالع دهم
دوبـاره نامـه   دکتر کیهـانی رفیق مـا  -11. حرف می زدند فرصت نشد اسامی را بنویسم بقیه اسامی از خاطرم رفت

مشـهد خیابـان جهانبـانی    (آدرس او عبـارت اسـت از   . داشت که دوباره همه اش ناله کـرده بـود  جعفرنیادیگري از 
آمریکا و اروپا هفته گذشته بنده نامه اي براي او نوشتم و غیرمستقیم به او اشاره کردم که دوستان تو در ) 159شماره 

بنده سعی می . او در نامه اش براي کیهانی نوشته بود نامه ها سانسور می شود. ا تو در تماس باشندخیلی مایل هستند ب
درباره ماشین چاپ مـاه  -12. م شما را به او می دهم بدون بردن اسمفرستم و پیغام از راه مطمئن نامه اي براي او بکن

را ندارم چون کـه آدرس  کمالفقط من آدرس . آینده از نیویورك خواهم آورد و پس از تعمیر ارسال خواهد شد
بنـابراین بنویسـید کـه آدرسـی کـه ماشـین چـاپ بایـد        . قبلی که داشتم پس از تصمیم عدم رابطه مستقیم نابود کردم

بفرسـتیم ـ   یدر ضمن ما باید بدانیم اگر وجوهی  خواستیم بفرستیم به چه اسمی و به چه آدرس. فرستاده شود چیست
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کتابچه فرستاده . آدرس بفرستید. براي شما تهیه و ارسال خواهد شدpaper plate-13.فعالً ما صندوق مالی نداریم
بـین عکاسـی   ید باید متذکر شوم کـه ذره بـین دور  بین نوشته بوددرباره دور-14. باید براي شما بفرستددیودشده را 

د فاصله کانونی آن کم است شما یک ذره بین الزم داریfocal Lengthمعمولی به درد این کار نمی خورد چون که 
نجا تکـرار  در نامه گذشته رابطه فاصله کانونی و اندازه تصویر را براي شما نوشتم و ای. اینچ17تا 12با فاصله کانونی 

. می کنم

Focal Length of lens                                   Image area on negative for some size

12" 12"x14"

14" 14"x17"

16" 16"x12"

18" 18"x24"

هم براي کاري که شما می خواهید زیاد مفید نیست چون همان طوري کـه گفتـه بودیـد جـاي     enlargerدرباره
بهترین راه براي شما پیدا کردن دوربین هاي فانوسی قدیمی عکاسی و تبدیل آن به دوربـین  . فیلم آن کوچک است

ی فرسـتم کـه کتـاب    برایتان مـ Line Photographyبه ضمیمه این گزارش یک کتاب به اسم . طبق نقشه قبلی است
در این کتـاب در صـفحه   . قدري با مال فیلم هاي معمولی فرق داردfixerو Developerعالی است در مورد فرمول 

این کتاب را هر وقت بخوانید که به شما اطالعات بی اندازه اي درباره fixerبراي 74و صفحه developerبراي 71
منظور شما را از اینکـه گفتـه بودیـد    . خوب استpaperNegativeفورمول هاي باال براي فیلم و . عکاسی می دهد

ن کـه  چیست چـو addressographمنظورتان از ماشین . دالر است نفهمیدم60تا 50آنجا addressographماشین 
و ماشین چـاپ آدرس و غیـره درسـت    collatorمدل ماشین جمع آوري 4مدل ماشین چاپ 10این کمپانی حدود 

به هر حال تا آنجا که ممکن است من سعی می . می کند بنابراین منظور شما را نفهمیدم که کدام ماشین را می گویید
. را هم می گردم ببینم پیدا می کنم که بخـرم platemakerماشین . کنم ماشین چاپ را هر چه زودتر برایتان بفرستم

با شما از هر چیز براي ما بهتر است رفیق تماس ما. داریدplatemakerدالر از فروش ماشین 140فعالً شما پیش من 
ر کامـل  بخواهد به طومن به این نتیجه رسیده ام که کار ما را اگر کسی واقعاً. و روح مبارزه ما را زنده نگاه می دارد

به هر حال . انجام دهد یک کار دائمی است چون که مقدار زیادي وقت مطالعه و مقدار زیادي وقت سفر می خواهد
Theراستی آیا شما کتاب. من می دانم که راندمان کارمان خوب نیست ولی در شرایط فعلی لنگ لنگ راه می روم
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Guerrilla and How to Fight Himت مختلف است کـه توسـط   که مجموعه اي از مقاالGeneral T.N GREENE

انتشار یافته خوانده اید یا نه؟ اگر نخوانده اید حتماً آن را بخوانید بسیار مفیـد و  PRAEGERگردآوري شده و توسط 
ماه بعد از کنگره جبهـه ابـداً   6وضع نشریات جبهه ملی آمریکا خیلی خراب است مدت -15. استجامع و آموزنده 

اده بود باالخره در اثر فشار همگی و با کمک من مهندس بیرانوند شماره اول بـراي جبهـه دو مـاه قبـل     یک نشریه ند
مـن  . ما احتیاج شدید به مطلب براي آن داریم و اخبـار ) تهیه شده(درآمد و شماره دوم هم دو هفته قبل انتشار یافت 

اگـر مطلـب داریـد بـراي مـن      . ر را هم می نوشتممجبور شده ام مقداري اخبار براي آنها بدهم و سر مقاله شماره آخ
نزاع بـین تـوده اي   در نامه قبل اشاره به -16. بل انتشار هم برایمان بفرستنداز اخبار قا. بفرستید که به آنها بدهم
شده بود و نتیجه گرفته شده بود که اگر ما بتوانیم باید از روسیه براي نهضت خودمان کمک هاي چینی و روسی

بنده مدت یک ماهه اخیر مقدار زیادي در این باره فکر کرده ام که باالخره به این نتیجه رسیده ام که از نظر . بگیریم
روز بـه روز  ـ رابطه شاه و روسیهالف  :ذیـل استراتژي گرفتن کمک از روسیه یک اشتباه سیاسی است به دالیل 

اگر دولت شوروي براي بهبود رابطـه خـود   . رددبین دو کشور دارد هر چه بیشتر کم می گTensionبهتر می شود و 
با ایران سران حزب کمونیست ایران را تحویل شاه داد چه دلیل هست که این کار را براي گرفتن یک اوانس از شاه 

و منافع ما با هم تضاد دارد بنابراین از لحاظ عملی همکاري آنها با ما فقط ب ـ منافع دولت شوروي با ما نکند؟ 
اگـر  ج ـ از نظـر آمریکـا   . د که در این جریان از مـا اسـتفاده خواهنـد کـرد    ند بود که آنها مطمئن باشوقتی خواه

بنـابراین  . ران خیلـی زیـاد خواهـد بـود    نهضت ما با کمک روسیه و یا چین باشد امکان دخالت نظامی آمریکـا در ایـ  
البتـه ممکـن اسـت در مراحـل     . سـد گرفتن کمک از همسایه شمالی ما از نظر سیاسی کار صحیحی به نظر من نمی ر

بعدي و در آینده وضع بین المللی طوري تغییر کند که امکان این همکاري باشد ولی با حساسیت آمریکـا در مـورد   
البتـه  . توسـط آمریکـا در موقعیـت فعلـی وجـود دارد     Radical Reactionـ امکـان  ویتنام و آمریکـاي جنـوبی  

نیروي ما متکی به ملت ایران باشد و با حتی کمک از ممالک عربی نگردد همانطوري که در گذشته گفته بودم البته
کمـی  خواهـد کـرد و  compromiseو از خود در داخل ایران قدرت نشان دهد آمریکا به نظر من بـا چـین بـزودي    

Hands off policyطبق روزنامه -17. بازي کندN.Y. Times وPgh. Post gazett   ده خبر شما دربـاره موفقیـت عـ
زیـادي از  سوال ـ آیـا بـردن مقـدار     -18.  بر به ضمیمه فرستاده می شوداین دو خ. اي از انقالبیون ایران صحت دارد

براي سرکوب کردن عشایر جنـوب؟  براي راندن عراقی ها بوده یا و ایران و عراق واقعاًارتش به جنوب ایران قبل تر
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حرکـت ارتـش بـه    عشایر بوده و اسم عراق به عنوان عذر بـراي طور استنباط می شود که این عمل جهت کوبیدن این
جانسـون سـعی کـرده کـه     . ویتنام روز به روز بغرنج تر می گرددمسأله.جانسون و ویتنام-19. جنوب بوده است

مهارت خود در پیش بردن هدف هاي خودش که در امور داخلی به کار برده در سیاست بین المللی به کار برد ولـی  
ور کلـی  طرز فکر مردم آمریکا را بـه طـ  . شده استبروبرو امور داخلی در خارج مواجه با شکست عجیبی بر خالف

ـ آنهایی که با ادامه جنگ ویتنام مخالفند و معتقدند که آمریکا باید بـا حفـظ ظـاهر از    1.می توان به دو قسمت کرد
ـ 2. خود را حفظ کند و حمله به ویتنام شمالی نبردویتنام خارج شود و یا اینکه در ویتنام جنوبی بمانند و قدرت فعلی

آنهایی که معتقد هستند که آمریکا باید با تمام قوا ویتنام شمالی و کامبوجیا و الئوس را بمباران کند و حتی اگر الزم 
یداً و جانسون را شدندکلیه سران نظامی آمریکا جزو دسته دوم هست. شد کمونیست چین را هم مورد حمله قرار دهد

افراد معمولی آمریکا هـم  . تحت فشار قرار داده اند مک نامارا و راسگ هم به طور کلی طرفدار این طرز فکر هستند
از جنگ خسته شده اند و می خواهند جنگ زود پایان یابد و آنها هم معتقد هستند که باید آمریکا تمام نیروي خود 

1تعداد کسانی کـه طرفـدار طـرز فکـر شـماره      . را از بین ببردرا متمرکز کند و جنگ را خاتمه دهد و کمونیست ها
هستند خیلی محدودند این عده عبارتند از استادان دانشگاه ـ اکثریت دانشجویان که بـه امـور سیاسـی وارد هسـتند و      

:نفر سناتور دموکرات هستند7د  تعدا

Fulbught  ,Vance Hartke (D.  Indiana), E.J. Mecartly (D. Minn), Frank B Moss (D.Utah),
Queutin N. Burclich (D.N.D.), Lee Metcalf (D.  Mont), George MeGovern (S.D.), Wayne Morris

مخالفـت ایـن عـده بـا     . سنا درست کنند بر علیه جانسوندارند سعی می کنند تا دسته قوي دراین نمایندگان سنا
جانسـون  ولی به طور کلـی  . شمالی است که آنها مخالف آن هستندجانسون مخصوصاً بر سر شروع بمباران ویتنام 

آن قدر سناتور پشتیبان دارد که مخالفت این عده زیاد موثر نخواهد بوده این طور احساس می شود که بمباران ویتنام 
ن ماً وارد ایمستقیچین کمونیستآمریکا به طور کلی احساس می کند که . شمالی همین روزها شروع خواهد شد

از طـرف دیگـر وضـع اقتصـادي داخلـی خیلـی       . وصداي چنین فقط به منظور تبلیغات اسـت جنگ نخواهد شد و سر
قـدري  ه دولت جانسون سعی می کند که مردم را به وحشت نیاندازد ولی خرج جنگ در ویتنـام بـ  . حساس می باشد

فه کرده کـه درآمـد بیشـتري بـراي     که کم شده بود درباره اضاIncome Tax , exercise taxزیاد است که جانسون 
اقتصـادي  Boomوضع دموکرات ها در انتخابات آینده زیاد خوب نخواهد بـود چـون کـه    . خرج جنگ داشته باشد
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فعلی در آمریکا بیشتر مربوط به خرج کالن اسلحه براي ویتنام است و اگر آمریکا جنگ ویتنام را پایان دهد اقتصـاد  
به Newsweekـ New York Timesروزنامه هاي آمریکایی از جمله . خواهد شدinflationداخلی حتماً دچار یک 

دربـاره ویتنـام   N.Y. Timesمقاالت ضمیمه شده (طور کلی با طرز کار جانسون در سیاست خارجی مخالف هستند ـ  
انمود کرده اند جانسون را مورد حمله قرار داده اند و این طور وPeace Champaignو مخصوصاً نشریه ) را بخوانید

هـاي  اگـر هـدف اصـلی صـلح بـود راه     اوالً. صداي مخالفان داخلـی اسـت  کردنبراي کوتاه Champaignکه این 
ت شک خود را به حسن نیت دولـت آمریکـا بـراي بـه وجـود آوردن      یادیگري براي این کار وجود  داشت این نشر

در راهی افتـاده  جانسونمتاسفانه ). مطالعه شودNew Timesو مجله Newsweekمقاالت مجله (ـ اظهار داشته اند
که دیگر راه برگشت ندارد به احتمال قوي بمباران ویتنام شمالی و کمبودیا و الئوس با شدت هر چه تمام تر شـروع  

البته در صورتی که چین . خواهد شد و احتمال اینکه این نزاع به دخالت چین کمونیست هم سرایت کند وجود دارد
Diversionوارد جنگ شود وضع خاورمیانه بسیار وخیم خواهد بود زیرا بـه احتمـال قـوي روسـیه بـراي      کمونیست 

N.Y.Timesاخبار نـزاع بـین ایـران و عـراق کـه در      -20.به هندوستان و پاکستان حمله کندپراکندگی ممکن است 

. یل و تهیه موشک از نیویورك تایمز ضـمیمه شـد  ئاخبار مربوط به اسرا-21. انتشار پیدا کرده بود ضمیمه شده است
اگر با ایـن  . ضمیمه شدArm Smugglersاخبار مربوط به -23. اخبار مربوط به اردن هاشمی و یمن ضمیمه شد-22

.شماره آخر ایرانی جبهه و باختر امروز ضمیمه شد-24. باند تماس گرفته شود شاید خرید اسلحه براي ما آسان شود
که از سفر اخیر آفریقـا برگشـته بـود سـخنرانی آقـاي تحـت عنـوان        ) کاتم(ت ایرانیان شهر آقاي کاظمبه دعو-25
"Future Role of Military in Iran"او اظهار داشـت کـه بـراي فهمیـدن ارتـش      . اظهار داشت که جالب توجه بود

دیم چه کسانی متشکل آن هستند مـی  ایران باید دید چه کسانی ارتش ایران را تشکیل می دهند و بعد از اینکه فهمی
چهار طبقه مشخص در ارتش ایران وجود دارد این چهار طبقـه  . م چه راهی در آینه پیش خواهد گرفتیتوانیم بفهم
): 1960بعد از (عبارتند از 

1-Upper Class,2- Intellectuals (Middle Class): a- National Front Supporters , b- Communists ,
3-Pro - upward Mobile – these are people from
poor class which have found a place for themselves in army and have found power and Money
which weren't available to them in any other Proffession.
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از دسـت داده  1960، در اثر مهارت شاه دسته اول کم کم قدرت خود را بعـد از  سته اولداز این چهار دسته ـ  
شاه با گذاشتن افراد مقتدر در قسمت هاي مختلف ارتش از حس نزاع براي قدرت آنهـا اسـتفاده کـرده و هـر     . است

از سال . را نداشتندکردنیک را وادار به مواظبت دیگري کرد و نتیجه آن شد که هیچ کدام فرصت دست از پا خطا
به بعد این افراد به طور کلی قدرت خودشان را از دست دادند و بنابراین نزدیک ترین خطر کودتا براي شاه از 1964

را سرکوب کرد و با کمک سازمان امنیت این عده را مرعوب کرد بـه  دسته دومبین رفت شاه با استفاده از ارتش 
ایـن عـده هـم مثـل گـروه اول بـراي شـاه        . ند فرصت نفس کشـیدن ندارنـد  طوري که این عده که داخل ارتش هست

که افسران نظامی که دخالتی به کارهاي دسته سوم. خطرناك بودند ولی خطر آنها فعالً به مراتب کاسته شده است
نان شاه این افراد مورد اطمی. سیاسی نداشته و هدف آنها این است که یک افسر خوبی بوده و از کشورشان دفاع کنند

ــ از  دسته چهارم . بوده و نزدیک ترین برنامه براي او محسوب می شوند و این عده در آینده حافظ او خواهند بود
تر می شود و کنترل همه دسته هاي دیگر به شاه و قاطع تر می باشند و دسته سوم و چهارم اندازه شان هر روز بزرگ

فصل آقاي کاظم نتیجه گرفت که وفاداري دسته سوم و چهارم شاه پس از بحث م. ارتش بیشتر به دست آنها می آید
افزون است و پیشنهاد می کرد که بـه نظـر او   اه خواهد داشت و این وفاداري روزرا براي مدت طوالنی در قدرت نگ

او . بنابراین نیروهاي ملی از راه ارتش به قدرت نخواهند رسـید . هیچ گونه کودتایی در داخل ارتش به نظر نمی رسد
از متفکرترین و باهوش ترین کسانی بود که با شاه همکاري می کرد ولی او هم اخیراً پاکروانپیشنهاد می کرد که 

در جلسه سوال جواب در جواب یکی از رفقا که چرا آمریکا شاه را تقویت می کند؟ . مورد عدم عنایت قرار گرفت
کند این است که فعالً هیچ قدرت دیگري که لیاقت رهبـري  اظهار داشت که علت اینکه آمریکا از شاه پشتیبانی می

نیروهاي ملی به قدري در هم شکسته و از هم پاشیده شده است که فقط قـادر بـه جنگیـدن    . داشته باشد وجود ندارد
قـوي نشـان دهنـد    Frontاو اظهار داشت که اگر نیروهاي ملی متحد شوند و یـک  . خود هستند و قدرتی ندارندبین 

مـی گفـت   . ؟  آقاي کاظم از من درخواست کرده که با او مالقات کـنم !!آمریکا از آنها پشتیبانی خواهد کرددولت 
ماه در افریقا بوده از اوضاع ایران بی خبر است و می خواهد ببیند چه تغییراتـی در ایـران حاصـل شـده     4چون مدت 

و نتیجـه مـذاکرات   . جبهه ملی تماس خواهم گرفـت البته من در تماس خودم با او فقط به عنوان یکی از افراد . است
ـ sheets/ Box $17.00 100ایـن فـیلم انـدازه   . را خواسته بودیدPaper Negativeقیمت -26. ارسال خواهد شد

10"x12"
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:  چند کتاب براي شما تهیه کرده ام به قرار زیر

y,Halftone Photography

پـس از وصـول آدرس   . گنجانده شـده اسـت  طالعات درباره قسمت چاپ و عکسبرداريدر این کتاب ها کلیه ا
به امید موفقیت اریک.شما این کتاب ها را توسط پست زمینی خواهم فرستاد

960
13/یزدي، ابراهیم: از
)اریک(حسیبی، محمد: به

Aـ 16/2/1966: تاریخ - 52

ه شما، گرامی نام. سالمتی شما را از خداوند آرزو دارمموفقیت و. سرور عزیز و گرامی بعد از سالمبسمه تعالی    
در مـورد اخبـار ارسـالی    -2. شماره گـذاري مـی شـوند   -1:و اما مطالب. رسید متشکرم26/2/66مورخه 112الف 

در . نظریات خود یا سـایر دوسـتان چیـزي ننوشـته بودیـد     نه شپردمتأسفانه نه شما و–نظریات خودتان را نیزبنویسید 
که ارسال اخبار تنها براي اطالع نیست بلکه براي کسب نظر و جمع نظـرات و برخـورداري از راهنمـایی هـاي     حالی

نظیـر یـک   -تنها در چنین شرایطی است که تصمیمات عملیات جوششی از پایین به باال خواهـد بـود  . همگانی است
شـوند  یند و منعکس میآباال میه ابتدا از عمق ظرف ب. هاي آن تبخیر شدهیان که بخارات و حبابآب در حال غل

مـا را کمـک فکـري    -هم سایر دوستان را توجه بدهندتوجه کنند ولذا انتظار دارد که همه دوستان هم به این امر–
ه مکاتبه مستقیم کنید باید ب29انچه بخواهید با البته اگر چن–انگلیسی ه درمورد مکاتبات ب-3.  دهند و یاري نمایند

مسـأله لـذا  –بـرود  29این دیده شد که همه را اینجا بفرستید و پس از اینجا بـراي  انگلیسی باشد نه فارسی ولی بهتر
ابوالحسـن و ژولیـوس  بتوانیـد اطالعـاتی در مـورد    –امیدواریم هرقـدر بیشـتر   -4. انگلیسی نوشتن منتفی است

هم اگر بتوانید از ابوالحسـن بیـرون بکشـید    Provocationاز طریق . خبر سازیدنمایید و ما را هرچه زودتر بافتدریا
Bass.به کمال نیز به عنوان مسئول معرفی شدژولیوس-داند بسیار مفید خواهد بودچه میکمال که او راجع به 

در تماس باشد مسلماً او را از رابطه بـا کمـال بـاخبر    لذا اگر ژولیوس با ابوالحسن. در تماس دائم استFishاز طرف 
مـی کنـد؟ یـافتن چنـین     داند که در حال حاضر کمال کجاست و چکاراحتمال قوي ابوالحسن میه ساخته است و ب

بـی مقدمـه بـه    از دکتر جعفرنیا بطور ناگهانی و-6. از جبهه ملی سوم خبري نیست یا ندارم-5.شواهدي مفید است
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در نامه به او –اي رسید که البته بسیار از وضع خود اظهار ناراحتی و گله و شکایت کرده بود کمال نامهآدرس خانم
ثانیـاً آنهـا را اگـر بتوانـد     –باید از او خواسته شود که اخبار و شایعات موجود را سعی کنـد اوالً جمـع آوري نمایـد    

ولـو آنکـه در سانسـور    –ارسال چنین اخباري که نه اسمی از او اسـت و نـه اثـري    . ماشین کند و با پست ارسال دارد
از او سوال کنید که آیا به آدرس صندوق پستی که ضمناً. نه به کس دیگري نخواهد زدتوقیف شود زیانی نه به او و

او مکاتبه کرد و اسم مستعاري تعیین نمود که اگر نامه به آن آدرس برود بدست او برسانند در تهران دارد می توان با
:این آدرس به قرار زیر است(خیر؟ یا

Mr. M.Sadeghipoor,P.O.BOX  1230, T.I -
-7. آن را دریافت نکردهحتی وصولکمال در سال گذشته نامه اي به این آدرس براي او داده است اما جوابی و

آدرس کمـال را بـراي شـما    –بل از ارسال آن، آمادگی آن را براي ارسال خبر بدهید لطفاً ق–در مورد ماشین چاپ 
راجـع بـه   -8. ، داشته باشـید و آن را اسـتفاده کنیـد   تیاج به تماس سریع و مستقیم باشدمی تواند براي مواردي که اح

زودتـر بفرسـتید   اگـر بتوانیـد  . به همان اسم و آدرس ارسال دارید–نامه قبلی براي شپرد نوشته ام در–ارسال وجوه 
کتابچـه  -9. نویسـم مجدداً اسم و آدرس را براي شـما مـی  . مضیقه مالی هستیمبجاست چه سخت درخیلی مفید و

آدرس زیر ارسال داریـد و ه ورق ب10لطفاً یک بسته در حدود –Paper Plateدر مورد . ارسالی شما رسید متشکرم
این شخص به طرز کارها آنها آشنا نیست . من خبر بدهید تا دستور و راهنمایی کار را براي او بنویسمه ارسال آن را ب

.و چند بار امتحان کنیم و سپس براي کارهاي بیشتر از آنها بطـور وسـیع اسـتفاده گـردد    –باید برایش توضیح بدهم 
. هاسـت روي  پاکـت ه هـا بـ  مخصوص براي پلی کپی آدرسهاي Plateمنظور تهیه –و راجع به آدرسوگراف -10

عمومـاً موسسـات خصوصـی آدرسـوگرافی در     ها را می توان پلی کپی کرد وماشین کوچکی است که فقط پاکت
وسیع بسیار مفیـد  توزیعو براي کار–کار نوشتن آدرس ها را روي پاکت ها تسهیل می نماید .آمریکا آنها را دارند

همکاري مسألهراجع به -12. که نوشته اید آن را داریم و مقادیر زیادي از آن را ترجمه کرده ایمکتابی -11. است
منظـور آن  . لغـات بـوده اسـت   در جدال میان دو جناح روسی و چینی، تصور می کنم اشـتباه در -با جناح روسی

. برنـد سر مـی ه در حال بازگشت به باست که جناح توده اي هاي روسی نه تنها از نظر سیاسی بلکه از نظر فکري نیز 
شاید به دلیل تجارب گذشته، –هاي چینی ضدمذهبی هستند و بیشتر ايهاي روسی به مراتب کمتر از تودهتوده اي

شاید هم این امر ناشی از احساس شکست خود آنها باشـد  –نمایند سایر سازمان هاي مترقی میاظهار به همکاري با
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. نظر بدهند، از توضیحات مفید شما یک دنیا متشکرماست که باید بیشتر دوستان مطالعه کرده واي مسألهحال رهبه
لطفـاً بریـده   اصل خبـر صـحت دارد  . نفر در گزارش جداگانه اي بطور مبسوط خواهم نوشت55راجع به اخبار -13

حرکـت  -14. رین را براي ما بنویسـید سایرویه باختر امروزي ها و. روزنامه آن را در این مورد براي ما ارسال دارید
. در منطقه زیـاد اسـت  Tensionفشار و . تر مرزها بوده استرز ایران و عراق براي کنترل شدیدارتش به جنوب در م

از توضیحات -16. توضیحات شما در مورد ویتنام بسیار متشکرماز تفسیر و-15.احتیاج به یک تفسیر سیاسی دارد
استدعا می شود از نظر سرعت کار ما این گونه مطالب را بصورت جداگانه ارسال . ظم متشکریمراجع به سخنرانی کا

راجع به مطالب مربوط به دوربـین و غیـره جمـال بـراي شـما خـواهم       -17. ریع تر بتوان بهره برداري کرددارید تا س
.کمالسپارم قربان شمانوشت، عجالتاً شما را به خدا می

961

14)/اریک(محمدحسیبی،: از

)جمال(چمران، مصطفی : به

-Aـ 3/8/1966: تاریخ 115

در مـورد اظهـار نظـر در    . شما رسید و مطالب زیر را بعرض می رساند) A-52(نامه شماره : دوست گرامی جمال 
خواهد شد، مکاتبات هم تا حد امکان فارسـی خواهـد بـود و فقـط بعضـی مباحـث       مورد اخبار و مطالب دیگر سعی 

در سفر گذشته به نیویورك سعی کـردم اطالعـاتی   ابوالحسن و ژولیوسدر مورد . ممکن است به انگلیسی باشد
علت اینکه وقتی قرار بود بـروم ابوالحسـن را ببیـنم او کـار داشـت و      ه ب. آورم ولی موفقیت زیاي حاصل نشدبدست

هـم آمـده   اهللا اردالنفـرج در ضمن آقاي . ولی با خواهرزاده ابوالحسن مفصالً بحث شد. موفق به دیدار او نشدم
دارد ولی او مـی گفـت شـنید یکـی دو سـال     نیویورك با او صحبت کردم و سعی کردم ببینم از کمال اطالعی. بود

دربـاره اینکـه در   خواهرزاده ابوالحسـن از . گذشته او به اروپا آمد ولی او را ندیده و اطالع ندارد در کجا است
اروپا کرده بود آیا با ژولیوس تماس گرفته است یا نه، و تا آنجا که من درك کـردم بـا ژولیـوس    که اخیراً به سفري 

چیست؟ جواب داد که از نظـر کلـی موافـق    باختر امروزاز او سوال کردم نظر ژولیوس درباره . استتماس نگرفته
درباره رابطه ژولیوس و ابوالحسن او اظهـار  . است، ولی از نظر جزئیات ممکن است اختالف سلیقه وجود داشته باشد
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گوید کـه او خـاك پـاي    داند حتی می گفت ژولیوس میداشت که ژولیوس حرف ابوالحسن را مثل حرف خدا می
زاده ابوالحسن صورت گرفت من سعی کردم ببیـنم  باحثه مفصلی که بین بنده و خواهرم؟ در !!بوسد ابوالحسن را می

ها را یکـی  تري دارند یا نه؟   سوال کردم رفیق حال که ما می خواهیم جبهههاي اساسیملی در تبعید برنامهآیا جبهه
او معتقد بود کـه جبهـه   گرفت؟ توان قدرت در دستو از چه راه می . کنیم بنظر تو روش آینده جبهه چه باید باشد

آیـد، بعـداً از فرصـت    وضع فعلی فعالیت نمایند تا فرصت خـوبی بدسـت  ه کند و بباید خودش و تشکیالتش را قوي 
خـواهرزاده  . بسـط دادم نفـر پـیش آمـد و مـن مطلـب را     55بعد مطلب مربوط به توقیـف  . استفاده کرده سر کار آید

غیرعملی و غیرممکن است و این هاي پارتیزانیجنگتن قدرت توسط گرفابوالحسن می گفت در ایران بدست
. سوال شد پس از چه راهی می شود راه را بـاز کـرد  . وقت فایده دیگري نداردهاي کوچک انقالبی جز اتالفدسته

ن در ایـ . افتنـد جان هـم مـی  وقت همه سران ارتش بهاي فراهم کرد که شاه ترور شود و آنگفت فرض کنید وسیله
بعد جبهه قدم جلـو گذاشـته از   . فتنداهایش به جان هم بیموقع جبهه ملی باید خودش را کنار بکشد و بگذارد دشمن

اسـت کـه   ایشان می گفت بنظر او ایـن تنهـا راهـی   . ضعف نیروهاي مخالف استفاده کند و قدرت را در دست بگیرد
ر و زارع ایرانی غیـرممکن اسـت و زیـاد طـول مـی      اطالع کارگعلت عدمه هاي پارتیزانی باست، زیرا جنگعملی

این طور . اي از همکاران او استبنابراین بهترین راه ترور شاه و عده. کشد، سرکشی ارتش هم که فعالً امکان ندارد
اي در داخلاي در این مورد بکشد یا اینکه عدهرسید که حتی در نظر دارد که جبهه در آینده در خفا نقشهنظر میبه

به هر حال .  تر استجبهه این نقشه را بکشند و شاه را ترور کنند و او معتقد بود که این عمل در خارج کشور آسان
اي در زیـر سـر نـدارد و یـا اگـر دارد بـا       کنم که حداقل خواهرزاده ابوالحسن برنامه اساسـی من این طور احساس می

اطالع بیشـتري اگـر   . اي اساسی اي در کار نیستکه برنامهولی حدس من این. مهارت عجیبی آن را از من پنهان کرد
جعفرنیـا درباره نامه نوشتن اینجانب به . رسال خواهد شدفاصله اژولیوس و ابوالحسن بدست آمد بالدر مورد رابطه

اندازه صـمیمی و  راسـتگو  باور و ساده لوح و گرچه جوانی است بیکرد ولی جعفرنیا فردي بسیار زوداقدام خواهم
مـثالً در  . استبنابراین اگر رابطه مستقیم برقرار نباشد براي شما بهتر . ولی از نظر امنیت سازمانی زیاد با احتیاط نیست

مـن بـرایش   . که براي من داده مستقیم نوشته که فالنی در لبنان است و اسم برده و این کـار صـحیحی نیسـت   اي نامه
آدرس پستی جعفرنیا به قرار زیـر اسـت   . گونه ذکري نکردمبا شما هیچنوشتم که اسم نبرد و در نامه از رابطه خودم

گرفته ماشین را trailerدر مورد ماشین باالخره سه هفته قبل به نیویورك رفتم و . مشهد202خیابان خسروي، شماره 
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مرکـب را روي  وضع ماشین خیلی بد بود، حتی مدت سه چهار مـاه  .  گرفتم و آوردم اینجا و بردم سر کارمفرید از 
من مدت دو هفته هر شب سر کار ماندم . و چند جاي ماشین را هم شکسته بود. ماشین گذاشته بود و تمیز نکرده بود

. هـاي ماشـین بـاالخره آن را درسـت کـردم     و روي آن کار کردم تا باالخره پس از درست کردن بعضی از قسـمت 
بـاالخره  . رد زیرا می خـواهم مطـالبی بـراي جبهـه چـاپ کـنم      آزمایش نهایی آن را این هفته یا هفته آینده خواهم ک

Plateدر مورد . امیدوارم اگر کمک مادي بکنید بتوانم ماشین چاپ را تا حدود یک ماه دیگر براي شما ارسال دارم

maker   495$و قیمـت آن اینجـا   . یک ماشین نو مدل جدیدتر همان که داشتیم گیر آوردم که خیلـی عـالی اسـت ،
از 140$مـن  . خریدم و قرار شد پول آن را هم در چهـار قسـط بـدهم   250$با هزار زحمت آن را به قیمت  باالخره

1000، خـرج خریـد   190$گذارم می شـود  هم از خودم روي آن می$50بابت فروش ماشین قبلی داشتم و حدود 
Paper Plate متاسفانه ($40حدودPaper Plateگیـرم بـه ماشـین چـاپ     هایی که من داشتم و گفته بودم مفتی می

جمع کل شـامل  . براي کرایه فرستادن ماشینPlate Maker25$-75$و خرج خرید لوازم دوار براي )خوردنمی
ــع موجــودي  -250+4+25+75= 390-140= 250دالرحــدود ــن منب ــه وجــوه الزم -$140از ای اســت $250بقی

بقیـه را بـین خودشـان    $200ام کـه  دهم و از رفقا هم درخواسـت کـرده  را می$50این مبلغ من حدود از). حداقل(
. امیدوارم که هیچگونه خرج براي شما نتراشم و خـرج ماشـین را خودمـان بـین خودمـان تقسـیم کنـیم       . تقسیم کنند

یی تـا 50ن سعی مـی کـنم یـک بسـته     تا براي شما بفرستیم م100یا 10نمی دانم DI Plateدرخواست کرده بودید 
خواهد بـود و  N.Yمحل کنگره . کمیته صلح براي شورا تهیه کرده ارسال می شودضمیمه این نامه گزارشی. بفرستم

هـا  با کمال تاسف این نامه کـه مـدت  : دوستان.آمیز باشدموفقیتملیجدید براي نهضتما امیدواریم که این فصل
چنانکـه  . بنابراین بعضی از مطالب آن کهنـه شـده اسـت   . خیر افتادأگرفتاري تا امروز به تعلت ه قبل نوشته شده بود ب

ست کردن اولیه آن در موقع آزمایش درباره ماشین چاپ پس از در. ه شدمجزا فرستادگزارش کنگرهمطلع هستید 
ایـن باعـث شـد کـه     . نمآن را تعـویض کـ  Partsدوباره به اشکاالتی زیاد برخوردم و مجبور شدم مقداري زیادي از 

را مـن شخصـاً   اندیشه جبههدر هر صورت . در واقع خرج آن بیشتر شد. خرج تخمینی در فوق غلط از آب درآید
اش بسـیار عـالی شـد و فعـالً     اي که خـوب نشـد بقیـه   کنید بجز چند صفحهچنانکه مالحظه می. روي آن چاپ کردم

. ز بکار بردن ماشین و نکـاتی دربـاره آن ارسـال خواهـد شـد     گزارش مفصلی درباره طر. ماشینی مثل ماشین نو است
یک بسته که حاوي ماشین چاپ است بـه  . بندي کردمبستهSupplierباالخره ماشین را در دو دسته با لوازم یدکی و 
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بنـدي  پوند آنها را به وضع خیلی عالی بسته156می باشد به وزن Plate Makerپوند و یک بسته که شامل 590وزن 
Shippingمـن بـه کمپـانی    . باشـم ام و فقـط منتظـر رسـید آدرس بـراي فرسـتادن مـی      و در صندوق چـوبی گـذارده  

Companyام این ماشین نیم دار است و من آن را به عنوان گفتهGiftام خالهبراي پسرCousinآنهـا مـی   . فرستممی
به اسم یک فرد و یـا آدرس منـزل و یـا محـل کـار      پستی فرستاد، باید گفتند که بسته را نمی شود به آدرس صندوق

24بـه هرحـال پـس از رسـیدن آدرس در عـرض      . گمرك آن را هم شما خودتان در موقع ورود خواهیـد داد . باشد
ساعت ماشین ارسال خواهد شد و فکر می کنم حدود دو ماه هم در راه باشد مگر اینکه با پست هوایی بفرستم ولـی  

,Paper Plate, Metal Plateدر داخـل ماشـین   . مـی شـود  $150خـرج دسـتی آن   . آور اسـت خـرج آن سرسـام  

Chemical وSpare Partsاز ایـن خـرج   . صورت حساب جدید براي ماشین به قرار زیر است. امبراي شما فرستاده
Shipping CostوPaper Plate: است و آن عبارتند از Estimateفقط دو فقره آن 

)از حسیبی، اریک(ن چاپ مخارج مربوط به ماشی

Plate maker………………..………….. 00$ 250

مقداري که تا امروز من پرداخته ام
Supplier for Plate maker ………… 79.14

paid as of 4/20/66 ………….352.46

Paper plate ………….…………………... 0040

Repairs + Parts ……………………….... 62$ 95

Shipping charges to overseas …... 00150

Transportation from N.Y……………... 0025

Total $ 639.76

140.00قبلی نزد من بودهPlate makerپولی که از فروش 

352.46 – 140.00 = 212.46

از این مقدار . $287.30پرداخت شده بقیه که باید پرداخت شود $352.46از این مقدار 639.76جمع کل طرح 
287.30دالر رسیده 70امروز مبلغ  – این مقدار هم امید است توسط بنـده  . $287.30بقیه وجه الزم 217.30 = 70

آلمان فرستاده شود، فرسـتاده  که قرار بود به آدرس دوستی درPaper Plateتعدادي . و سایر دوستان پرداخت شود
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اگـر فرسـتادن آن مهـم اسـت     . امها را من بسته بنـدي و داخـل ماشـین گـذارده    Paper plateبعلت اینکه تمام . نشد
توسـط یکـی از دوسـتان کـه بـه      دکتر جعفرنیادر مورد . بنویسید دوباره مقداري خریده براي ایشان خواهم فرستاد

را نامه را وصول کرد و جـواب آن جعفرنیا. او فرستادم که در ایران پست کندراياي بایران مراجعت می کرد نامه
اش بـردن اسـم و محـل دوسـتان در نامـه     در آن نامـه مـن بـه او گفـتم کـه از     . توسط یکی از دوستان ایرانـی فرسـتاد  

ه سـازمان امنیـت بـه او    اش اظهار داشـته بـود کـ   او در نامه. خودداري کند و براي دوستان از اسم مستعار استفاده کند
درباره شما ابداً ذکري نکرده بود و قـول داده بـود   . کاري نداشته است فقط ناراحتی او از جهت عدم کار بوده است

. اي که برایش فرستادم و  از او خواسـتم کـه جـواب نامـه شـما را بدهـد      که نامه مفصلی برایم خواهم فرستاد در نامه
ه بـ . ی رسید و در صورت امکان از مطالب آن در نشریات جبهه استفاده خواهد شـد نفر توقیف55گزارش شما درباره 

اریکامید موفقیت 

962

15/حسیبی، محمد: از

چمران، مصطفی: به

ژوئن 28دوشنبه : تاریخ

علـت خرابـی   ه من بـه نیویـورك رفـتم ولـی بـ     .  که حالت خوب بوده و موفق باشیاءاهللانش:مصطفی جان سالم
ولـی بـا او مفصـل صـحبت کـردم و ماشـین را       . بگیـرم فریدماشینم و کمی وقت موفق نشدم که ماشین چـاپ را از  

checkبنظر من ماشین اشکالی ندارد و فقط او بلد نبوده با ماشین کار کند در هر صورت به او گفتم من با تـو  . کردم
گفت که دو مرتبه براي من چک فرستاده است ولی من هرگـز  می فرید.تماس می گیرم و به او اطالع خواهم داد

قرار طلب مهمی که می خواهم در این نامه بگویم از اینم. چکی از او وصول نکرده ام و فکر نمی کنم فرستاده باشد
ور البتـه مـن قـبالً بطـ    . جـا نو قرار شـد شـب بیایـد ای   خواهد بیاید مرا ببیندبه من تلفن کرد که میکاتمامشب . است

دولت آمریکا را نسبت به چنین دسته اي براي ما Reactionخالصه با او صحبت کرده بودم و از او خواسته بودم که 
پیتسـبورگ بـود و بـا کـاتم در     درState Deptمـال  Iran Deskکاتم می گفت که اخیراً یکی از افراد . تحقیق کند

ز جریان ایران نگران است و می گفت که بلکه یک نفر کاتم می گفت که این فرد خیلی ا. مورد ایران صحبت کرد
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البته کاتم اسم مرا نگفته بود و گفته بود که من صحبت می کنم و آن فرد هـم بایـد   . ما با این شخص صحبت کنداز
هدف صحبت کردن اینست که آمریکا قول بدهد که در صورتی . اجازه بگیرد که با ما صحبت کندState Deptاز 

در ضمن آنهـا بایـد مطمـئن باشـند دسـته      . ملی در ایران اقدامی کردند آمریکا از دخالت خودداري کندنیروهايکه 
البته مـن مـی خـواهم    . به هرحال کاتم مایل است که با او صحبت کنم. ایرانی که این کار را می کند توده اي نباشد

. ه اي داشته باشیم و بنیان چنین کاري را بریـزیم نظر شما را بدانم و قبل از اینکه تصمیمی بگیرم باید با خودمان جلس
من به کاتم گفتم که من باید با کسانی تماس بگیرم و اگر آنها موافق یا مخـالف چنـین مالقـاتی بودنـد مـن بـه شـما        

مصطفی نظر تو چیست؟ من فکر می کنم باید روي این . در هر صورت کاتم منتظر جواب من است. دهماطالع می
حاال که فرصتی در دست است آن را از دست نـدهیم کـاتم بـه مـن اطمینـان داده کـه او از ایـن فـرد         مطالعه کنیم و

البته من شخصـاً  . محفوظ نگاه داشته خواهد شدSAVAkمطمئن است و هرگونه تماسی گرفته شود از دولت ایران و 
ت به نیویورك هنوز فرصت تماس علت گرفتاري آمدن مادرم براي مالقات و مسافره ب. به حرف کاتم اطمینان دارم

کاتم . شماره تلفن خودت را هم برایم بنویسبه هرحال جواب این نامه را فوري بده و. با دو دوست دیگرم نکرده ام
راستی شـنیدم  . محمددوستت . او بگویمه خواهش کرده که تا دو سه هفته جواب تمایل یا عدم تمایل خودمان را ب

غ شده اطالعی داري؟هفته قبل ایران دوباره شلو

آنها حتماً -هیچ اطمینانی به آنها نمی توان کرد-2. تماس گرفته شود-1: توضیحات دکتر چمران ذیل این نامه
اگر مثالً ما جبهه ملی و سازمان -تا حد امکان باید کسب اطالع از آنها کرد-3. ما را خورد خواهند کرد اگر بفهمند

آنها قانع شوند وجود در گروه ما کسانی ملی که-4نها ترس و وحشت براي چه؟ دانشجویان هستیم عکس العمل آ
هر کجـا شـلوغ   -6. حتی به کاظم هم نمی توان چیزي گفت زیرا او آمریکایی است و امتحان داده است-5. دارند

.   یندآکرد و دنبال ما میرا رها نخواهند هست باید به شایگان و جبهه ملی و غیره مربوط کرد که گیج شوند، آنها ما
St.Deptبـود  کـاتم  اسم او هم -مدتی آنها با دوستان ما بازي می کردند–را بدون شک دارد اسامی دوستان ما–

همیشه سوال می کردند اگر این وضع عـوض شـد   –اظهار نگرانی می کردند –چهار نفر بودند بعداً جدي تر شدند 
ست نمی شود؟ ما می گفتیم شما چه می خواهید؟ ما کمونیست نخواهیم شد از چه نوع حکومتی می آید؟ آیا کمونی

و بعد می گفتند چه کسی را در رأس حکومت می گذارید؟ می گفتند که فقط یک حکومت –نظر عقاید خودمان 
مـی معلوم شد کـه آنهـا فقـط    –بود پیش بینی شد سنتوکه نماینده دولت ایران در سرتیپ زند–ید آانقالبی می
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باید برویم –ولی خود کاتم بعد از یکی دو ماه گفت که فعالً وضع مناسب نیست –خواهند اطالعات بدست آورند 
شرف است ولی باز هم آمریکـایی  کاتم با–اطمینان دارم که آمریکا نمی خواست کمکی کند –بیشتر مطالعه کنیم 

شاید –را رها کرده ولی هنوز با آنها در تماس است S.Dسال است که 6–دهد است و منافع آمریکا را ترجیح می
خود کاتم ممکن اسـت فـرض شـود کـامال ً طرفـدار ماسـت ولـی دوسـتان او         -روي  مصلحت او را بیرون کرده اند

می کردند کـه آمریکـا شـرافتمندانه دنبـال قـدرتی      برخی از دوستان  مدتی فکر–صددرصد طرفدار آمریکا هستند 
و مـا تـا وقتـی قـدرت     –مهم تر است داورمسألهو ایران کمونیست نشود ولی معلوم شد که است که روي کار آید

ولی اگر روزي ما ضربه  –خواهند سرنخ ها را پاره کنند اینها نمی–بدست نیاوریم آنها رو ما حساب نخواهند کرد 
اینهـا مـی  –جـان بولینـگ  بزنیم که بفهمند ایران مصر یا کوبا خواهد شد آنگاه کاتم یا دیگري خواهد آمد مثل 

بعـد از  –قیافـه اسـتفهام آمیـز بخـود بگیـرد      محمد. روندسمت انقالب میه دانند که وضع نامناسب است و مردم ب
حتی یـک نکتـه بـه آنهـا     . باید آنها را کمی مسخره کردظر انقالب بود؟ اصالحات ارضی و رفرم چطور می شود منت

بـه ... جبهه ملـی  –عضویت شورا –خویشاوندي .  فقط سعی شود با آنها صحبت شده خبر بیرون بیاید–داده نشود 
اس بوده نـبض  ها در تمدر تهران با تمام اعضاء شوراي جبهه و حتی توده اي. وجه سرنخ نباید به آنها داده شودیچه

دانند که هرکس چه کاره است و دیگر از تیپ هاي اینها می. اجتماع را در دست دارند حتی با طیب و شعبان و غیره
بار بایـد  یک. ها رابطه ندارندنترسند که جوانند و با شایگاولی از چیزهاي دیگري می. شایگان و غیره نمی ترسند

نخ اسـت بایـد آن را وصـل بـه     و هر کجا کـه خطـر و سـر   –را قطع نمی کنند البته این جریان –آنها را مسخره کرد 
نگـران قطـع   –وجه تحت تأثیر دوستی او قرار نگیرید و همه چیز را مطرح نکنید به هیچ.  دیگران کرد نظیر شایگان

عکـس  –ا قـدرت و مقاومـت مـ   -بلکه باید خیلی طبیعی باشد-آنها نفهمند که محمد بازي می کند-رابطه نشوید 
آنگاه می توان توسط کاتم و ... ها و تحریک آنهاتماس با شوروي–عکس العمل جهانی -1919–العمل شوروي 

رهبر معلوم شده و رابط نیز اگـر هـم گرفتـار شـد     روز علنی شده وغیره پیغام داد که حاضر به سخن هستیم زیرا آن
. چه کسانی مبارزه می کنندمی توان به آنها فهماند مثالًساده اگر آنها نخواهند کلک بزنند –اشکالی ندارد 
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یزدي، ابراهیم: به

1353ـ آذر 26/10/1974:تاریخ

س از عـرض سـالم و تجدیـد ارادت انشـاءاهللا کـه حـال حضـرتعالی و        ور محترم جناب آقاي دکتر یـزدي پـ  حض
نمره تلفن حضـرتعالی را  محمد من در نامه ي پسر عمویم . خانواده خوب بوده و قرین صحت و سالمت بوده باشید

البد به خاطر دارید در شبی که ما افتخار زیارت شـما را . می باشد412-441-0839فرستادم و تلفن جدید ایشان هم 
. نیازمند هدایت صحیح استمینه سوتاداشتیم شما متذکر شدید داشتن جلسات و روابط درست در بین ایرانی هاي 

یـت دارنـد دو دوزه   عمن در شرایط فعلی چنین گروه یا فردي را در بین خودمان نمی بینم، آنهایی که از نظر من ارج
رها هم مثل مـن چیـزي بلنـد نیسـتند و یـا خیلـی خیلـی        بازي می کنند و کسی نمی داند برنامه آنها چیست و جوان ت

یک نکته به نظر مـن مـی رسـد کـه بایسـتی      . شما راه حلی ارائه فرمودید که می تواند کمک بزرگی باشد. گرفتارند
متذکر شوم و آن این است که اگر فقط داراي یک نـوع خـوراك بـراي جمـع آوري دوسـتان داشـته باشـیم از هـم         

و این حقیقت را بایـد بگـویم بسـیاري از دوسـتان عمـق تعـالیم اسـالمی را درك        . م داشتپاشیدگی زودرس خواهی
نکرده و تعصب ضدمذهبی دارند به این مناسبت عامل جمع آوري دوستان بایستی چند چهره باشـد تـا بتوانـد گـروه     

ی کنند به نتیجه مطلوب مین مأتتگزاسکثیري را بر بگیرد و با جهتی حضرتعالی و سایر دوستان با تجربه ي شما در 
من بیش از این وقت حضرت عالی را نمی گیرم و در خاتمـه مجـدداً تجدیـد ارادت مـی کـنم و از      . نزدیک تر شود

خدانگهدار بـا تقـدیم احتـرام    . درگاه خداوند متعال آرزوي سعادت و سالمت شما و همه مومنین را در تگزاس دارم
هوشنگ حسیبی
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1/حقگو، جمشید: از

یزدي، ابراهیم: به

8/9/1970: تاریخ



سومخش ب

1488

مـی کـنم حضـوراً حتمـاً     ولـی فکـر  . آورید یا نهنمی دانم بنده را اسماً بخاطر می. جناب آقاي دکتر یزدي  سالم
هـاي اسـالمی ایـران و    بـودم و در کنگـره انجمـن   اسالمی دانشگاه تهـران انجمنمن یکی از اعضـاي  . بشناسید

تابستان گذشته جهت ادامـه تحصـیل بـه    . جد هدایت و غیره در خدمتتان بودمهاي مسبسیاري از جلسات و سخنرانی
حجتیو آقاي خسروشاهیقم رفته بودم دوستان عزیزم آقاي ه این دیار آمدم، موقع آمدنم که براي خداحافظی ب

البتـه  . باشـم را به من دادند که از لحاظ انجمن اسالمی فارسی زبانان با شما در تمـاس  آرامعلیآدرس شما و آقاي 
ی یکی دیگر از دوستانم ه راهنمایدانستم و برا از جهت وظایف اسالمی خودم، موظف به همچو تماسی میمن خود
را ملزم می دانم کـه در  خود. امتقاضاي عضویت کردهو کاناداآمریکادانشجویان در اسالمیانجمناخیراً از 

اسـت،  گونه فعالیت اسالمی نشـده هیچبه حال در اینجاتا. گذاري کنمپایهبزرگ اسالم را یاري خدايه این شهر ب
خبري با دیـده احتـرام مـی   مسائل اسالم در عین بیه بینم که بام میکه کم و بیش با دانشجویان کردههاییدر بحث

زبان انگلیسی در اختیارم ه بگونه نشریه اسالمی نگرند، و عالقمند دانستن چیزهایی از اسالم هستند ولی متاسفانه هیچ
نبود که عرضه کنم و بایـد بگـویم کـه از ایـن موقعیـت و از ایـن خـالء از طـرف گروهـی از اقلیـت مطـرود خیلـی             

حال مشتاقم که در جریان مسائل دنیاي اسالم باشم و مسـلماً  در هر. است که خود بحث دیگریستسوءاستفاده شده
آرام هـم بایـد نامـه    نمی دانم در این زمینه بـه آقـاي علـی   . ر ارزنده خواهد بودهاي شما برایم بسیانظرات و راهنمائی

جمشید حقگوارادتمند . بنویسم یا نه
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2/یزدي، ابراهیم: از

حقگو، جمشید: به
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دفتر مرکزي، گروه فارسی زبان، انجمن اسالمی دانشجویان آمریکا و کانادا

پاك که حق گوید و از تکاپوي خویشـتن  آن جانسالم بر": بعد از سالمحقگوشیدبرادر ایمانی عزیز آقاي جم
سپتامبر شما را دریافت کردم و همت و اراده شـما را در تنظـیم یـک جنـبش و     8نامه ). امام علی ع("حقیقت جوید

سالیانه نشسترا وقتی دریافت کردم که از نامه شما. گویمحرکت اسالمی در شهري که ساکن هستید تبریک می
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گـزارش کامـل ایـن    . جاي شما خالی محیط بسـیار دوسـتانه و صـمیمانه اي بـود    . بازگشته بودمزبانگروه فارسی
لطفاً برگ عضـویت پیوسـت را تکمیـل    . نشست در دست تهیه و تکثیر است و بزودي براي شما فرستاده خواهد شد

را آدرس شـما . ارسال داریدMr.Y.Mokhtarzadeh,P.O.Box 181Md:تی گروه آدرس مسئول تشکیاله کرده و ب
ن چاپ کنیم مرتباً جهت شما اي که براي ما برسد یا خودماریهفرستم و آنها هم بطور مرتب هر نشبراي انتشارات می

ان عالقمنـدي را در هـر  زبـ اسم و آدرس هر فارسـی . را از تغییرات آدرس خود باخبر سازیدلطفاً ما. خواهند فرستاد
اسالم بیش از ه زبانان عالقمند بقامت شما تعداد فارسیاکه در محل در صورتی. کجا که هست براي ما ارسال دارید

در انتظـار  .ریزي نمائیداسالمی را در آنجا پایهزبان هم جمع کنید و هسته یک گروه فارسینفر است آنها را بدور5
ارادتمنـد . نمـایم مـی موفقیت شمارا آرزو.در مکاتبات با قم سالم مرا بدوستان برسانید. هستیماخبار و مکاتبه با شما

یزدي
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3/یزدي، ابراهیم: از

حقگو، جمشید: به
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تعالیبسمه

زبانانفارسیاسالمی دانشجویان آمریکا و کانادا گروهانجمن

دفتر مرکزي

و از ارسـال  . شـما خیلـی خوشـحال شـدم    4/11از دریافت نامه –بعد از سالم حقگوجناب آقاي –برادر ایمانی 
سـالیانه  بحال گزارش نشستشاید تا–بودید سوال کردهزبانفارسیگروهو اما درباره . ها ممنونمچک کتاب

مرکـزي دارد کـه   یک کمیتـه انزبفارسیگروه. را پیدا کرده باشیدرا مالحظه کرده باشید و جواب سوال خود
مسئول انتشـارات و  اسـت و  ماریلنددر مسئول تشکیالت-مختلف آمریکا هستنداعضاي مسئول آن در نقاط

شود و آنها نشـریات را مرتـب    آدرس تمام دوستان عالقمند براي مسئول انتشارات فرستاده می. کالیفرنیادر توزیع 
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کـار انجمـن شـما بسـیار خوشـحال هسـتم، امیـدوارم مـا را مرتـب در جریـان           از روند. دارندها ارسال میآدرسه ب
یزدي-امید موفقیت  ارادتمنده ب. هاي خود بگذاریدفعالیت
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4/حقگو، جمشید: از

یزدي، ابراهیم: به

11/11/1970: تاریخ

را ) بصورت چک(لیهاي ارساروز پیش وجه کتابچندسالمآقاي دکتریزدي برادر ایمانی جنابتعالی    بسمه
جلـد فرسـتاده   2هاي استعمار باشـد  که فکر می کنم همان النهممالک اسالمیدرکلیسانقشاز کتاب . فرستادم

دو یـک  بار حساب شده بود، تفاوت اینهم دوقرآن و تکاملبودید و فقط یک جلدش در لیست آمده و کتاب 
پیشنهادي دارم اینکه بسیار الزم است که در . د خواهم فرستادهاي دیگر که اگر برسوجه کتابدالر می شود که با

ه هاي آمریکا پخش یک نشریه کوچک و تمیز خالصه اسالم بطور خیلی روشن بیان شود و بطور رایگان در دانشگا
خواهد و نمی دانم چقـدر  گردد، نمی دانم راجع به همچو موضوعی بودجه هست یا نه، و یا اصوالً چقدر بودجه می

ءنشریات فعلی همه مابین اعضـا . برداري کرد ولی شکی نیست که براي معرفی اسالم الزم استی شود از آن بهرهم

A Brief andتوزیع می شود و براي اشخاص دیگر چیز مدونی نداریم عرضه بکنیم، یک نشـریه از قـم رسـیده بنـام    

Summery of ISLAM, The Most Universal Religion of the Worldایـد یـا نـه، از    نمی دانم این نشریه را دیده
اگر مناسب است همین را .خواهید بفرستم خدمتتان مطالعه کنیداست، اگر ندارید میاسالممکتبجمله انتشارات 

به نور رااز خدا بخواهیم که دل ما. اي بسیار خالی استحال جاي همچو نشریهتوزیع کنیم، در هروتکثیروتکمیل
بـه عمـوم بـرادران سـالم مـی     .اي نجات بخش اسالمی موفق گردانـد هنراه تحقق آرمادراسالم روشن کند و ما را 

جمشید حقگوارادتمند.رسانم
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بخشـید از تـاخیر   ها بودم و میدرسسالم، بطور شدید گرفتار مشکلیزديآقاي دکتربرادر ایمانی عزیز جناب
آن منتشر شود در صورت تأیید حتماً الزم منظورم راجع به نشریه قم البته این نبود که عین. در عرض جواب و ارادت

نشریه ارسالی راجع بـه اسـالم، البتـه منظـورکلی مـرا تـامین نمـی کنـد        . هاي آنبود که تجدیدنظر شود در تمام جنبه
ایـن نشـریه شـاید    . باشد که جالب باشد بـراي غیرمسـلمانان  جذابیواین بود که نشریه تقریباً جامعمنظورم) ناخوانا(

بـه عنـوان یـک    . ببرنـد داننـد پـی  اسالمی که شـاید خـوب نمـی   بعضی مفاهیممسلمانان خوب باشدکه بهبراي خود
هایی از اسـالم را بصـورت   توانیم قسمتبلکه می مجموعه بنویسیم،یکدیکشنري، ما ناچار نیستیم هرچه داریم در

ثالث خواننده ایجاد مـی کندکـه تـا    شده صدها سوال براي یک شخصاین نشریه فرستاده. خیلی مرتب منتشر کنیم
کنیم میحال صبرها بشود در هرکند ممکن است خیلی سوءاستفادهیک جامعه غیراسالمی پیداکننده درجواب قانع

این نشریه برایم مطرح نکته دیگري که در. اسالمیهاي مختلف فعالیتکنیم از جنبهرا کاملتدریج خوده باشد که ب
وهم نمی دانـم، البته بازچیست؟آمریکاوکانادااسالمیهايانجمنفدراسیوندانستم است که تاحال نمی

هـم جداگانـه همچـو    M.S.Aراچـ گیـرد گیرد یـا نـه؟ اگـر مـی    میبرهم درراM.S.Aنمی دانم که این فدراسیون
هـم  بانظر مطلب زیاداند که ازتا فرستاده20هم است و براي مامنتشرکردهIslam at a glanceاي به عنوان نشریه

این فرق عنوانشان فرق می کنـد روي یکـی عکـس مسجداالقصـی اسـت و روي      با.منبع استفرق ندارد ولی از دو
نمـی  . انـد است که بصورت سـاختمان نشـان داده  االاهللا آمدهیا الاله!الاله درست شدهاست که از دیگري ساختمانی

غیـره  عالئم ووبندویرجاز زنیکی از امتیازات اسالم آزادي. استمناره شدهودانم کجا عالمت اسالم حتماً گنبد
ایـم کـه   عالمتی بـدهیم و فرامـوش کـرده   یکسالم هممذاهب گذشته می خواهیم باتقلید ازه ایم بآمدهاست و ما

سه هفته پـیش بـا دو  دو. ها اشکال وجود داردنکار ما مسلمادر) ناخوانا(راستی. عمل است و احترامعالمت اسالم
گو بود و قرار گذاشتند که سخنوفطرعیداسالمی، صحبت از برنامه براي جلسهسیاتلنفر از دوستان رفته بودیم 

البتـه  (مـذکور شدم که خانماسالمی من متوجهاالصل دعوت بکنند که سخنرانی بکند در جلسهوسیراز یک خانم
مرئوس فهمیدنـد  ویسم و توضیح کافی دادم تازه حضرت رئشدت اعتراض کرده ب! استبهایی)جلسه نبودنددر

رسمیش کـردیم، قـرار شـده بـراي     بلینگهامنفرمان اسالم را در سهخدا با همین دویاريه هم بما! که بهایی چیست
لبـی  صـورت فرصـت مط  و در نظـر دارم در . ها هرگونه امکانات را برایمان کالج در اختیـار بگـذارد  فعالیت در برنامه
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البته مشکل عمده من براي همچو کارهایی زبان .محلی کالج بنویسماسالم در روزنامهه ی انجمن، راجع بضمن معرف
-1: نویسـم نفـر از دوسـتان را برایتـان مـی    ذیـل آدرس دو در. ارادتمند. امنیفتادهنان که باید راهاست که هنوز آنچ

را آدرس شـما عالقمند هستند وومتعهد وپاكندیم خودمان بسیار جوانوقدیماز دوستانضرابیجلیلدکتر
حـال آدرس ایشـان   هـر در. اسـت جـوابی نیامـده  من گرفتند ولی هفته پیش تلفنی به من اطالع دادند کـه از شـما   از

-آقـاي مهنـدس اسـماعیل جمشـیدي     -Jalil Zarrabi,M.D. 6202, W.31St, Miami, Florida 33155 .2:  اینسـت 
Jamshidi, Seward #715, Detroit, Michj.عالقمنـد اسـت  مملکتـی مسـایل بهاست و مخصوصاًآدم عالقمندي

عالقمنـدي آدمخودمـان عموي دکتر ضـرابی پسر.  .M.H.ZarrabiM.D. حسین ضرابیمحمددکتر-48202-3
.  Coney Island Hosp, Ocean Shore PKWY, Brooklyn, N.Y. 11235. است
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6/حقگو، جمشید: از

یزدي، ابراهیم: به

9/4/1971: تاریخ

است از مدتی.رم که حالتان خوب و خوش باشدامیدوا.ایمانی جناب آقاي دکتر یزدي سالمتعالی     برادربسمه
یاري خداي بزرگ انجمن خـود ه هم اینجا بو ما. زبانجنابعالی هیچ خبري ندارم و همچنین از سایر برادران فارسی

همـه بـا تعـداد کمـی     خوب ما از این شهر رفتند ولی با اینرا رسمیش کردیم، البته سه نفر از دوستان ایرانی و خیلی
هـا را در اختیـار مـا خواهنـد     هـاي بـزرگ کتابخانـه   تا دو هفته یکـی از ویتـرین  Mayاز دوم. دهیمرا ادامه میکار 

مـوازات ایـن جریـان    ه هاي اسالمی را در معرض نمایش بگذاریم و بگذاشت که نشریات و شعارها و بعضی عکس
اگـر بعضـی   . در تماس هستیمسیاتلار مرتب با کاهللا در نظر است که چند سخنرانی ترتیب بدهیم، و براي اینءانشا
ه زودتـر  چانگلیسی و یا بعضی عکس و غیره جنابعالی در اختیارتان هست، اگر ممکن باشد هره جات اسالمی بنوشت

و کتـاب  شناسـی آقـاي شـریعتی   اسـالم و ضـمناً کتـاب   . وان امانتبراي ما بفرستید یا به عنوان فروش یا به عن
محـض رسـیدن   ه براي من بفرسـتید و بـ  ] را[آقاي مهندس بازرگان) عشق و پرستش(ترمودینامیک انسان

جمشید حقگوارادتمند . رسانمبه همه برادران مسلمان سالم می. چک وجه آن را ارسال خواهم داشت
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7/حقگو، جمشید: از

یزدي، ابراهیم: به

1971سپتامبر 21: تاریخ

انشـاءاهللا کـه حـال و احـوال خـوب و      جمندم جناب آقاي دکتر یزدي سالم بسمه تعالی    برادر عزیز و دوست ار
خوش است سال گذشته همین روزها بود که به لطف خدا و به نعمت اسالم دورادور از طریق مکاتبه خدمتتان ارادت 

رح می آن وقت ها که فکر کنگره آمدن را پیش خود مط. پیدا کردم و این اخیر نمی دانید که چقدر زیاد شده است
ولی در واقع آنچه نشد دیدار شما . کردم باور کنید از میان جمیع مسایل اشتیاق دیدار شما خود کشش خاصی داشت

اي کاش روز اول مرا به نام آن مسئولیت کذائی به بند نمی کشیدید که شاید دست و بالم بـازتر مـی شـد بـراي     !بود
یشتر با شما باشم که خود می دانید این با شـما بـودن چقـدر بـه     آخر تصمیم بر این بود که هر چه ب. دیدن و اندوختن

امیـدوارم خـداي   . از دستم ربـود ! فرصت بسیار خوبی بود که کار سربازخانه وار کنگره.  بصیرت من یکی می افزود
تـازه  راسـتی دیشـب  ... بزرگ دیگر بار باز توفیق دیدار بدهد و انشاءاهللا این دیدارها بـراي اسـالم عزیـز مفیـد باشـد     

آگوست به دستم رسید که کلی دیوانه ام کرد فکر می کنم حتماً این روزنامه را قبالً Washington Post29روزنامه
بـه  . عجیب بالیی گرفتار شده ایـم واقعاً! آن هم چه مزخرفاتیصحراي تخت جمشیدتمام آن راجع به . دیده اید
جمشید.سیار با عرض ارادت هاي ب. رسانمعزیز خیلی سالم میحسین 
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8/حقگو، جمشید: از

یزدي، ابراهیم: به

1971اکتبر 22: تاریخ



سومخش ب

1494

و ایـن بـار ایـن گرفتـاري اخیـر رفقـا پریشـانی و        بسمه تعالی        برادر عزیز و گرامی آقـاي دکتـر یـزدي سـالم    
دانـی کـه ایـن عزیـزان چـه      نمی. آشفتگیم را بیشتر نموده است و امروز از خواندن نامه تان بی اختیار به گریه افتادم

از دوستان خیلی دیرین و سعید و پرویز و لطف اهللا و منصور. تا پا ایمان و شرف و انسانیتنازنینانی هستند سر
و مدت ها با هم بـوده ایـم بـا هـم زنـدگی کـرده ایـم در گرفتـاري و غیرگرفتـاري          . صدیق و فداکار خود ما هستند

دوستان بسیار صمیمی از  جمله مردم بسیار شریف و اصـیل  ازر از رضائیه وهر چهار نفها و بازرگانی هاباکري
خودت از یک انسان به مبناي واقعی چه تعریفی می توانید و مسلمان شهر ما هستند بسیار منقلبم واقعاً از بیان عاجزم،

م به حق این نیمـه شـب دوم   ت قسیخدا تو را به قدرت توانای.بکنید خدا هم شاهد است اینها آن تعریف را مصداقند
بـه خـدا دکتـر    ... ماه مبارك، ماه خودت، خدا این جوان هاي مسلمان را در پناه خود از شر این جالد در امـان بـدار   

خیلی ناراحتم بعضی اوقات فکر می کنم که پاشم برم، نمی دانم چه کار کنم، در این شهر مرده هم کسی نیست که 
دو جفت ایرانی یکی در دام دختري هوس انگیـز گرفتـار و دیگـري اسـتادي کـه در      از ... دو کلمه باش حرف بزنم 

... اي خاك بر سر این تحصیالت که جهـل از آن بهتـر   ! ساله کرده است2500روزنامه ي دانشگاه صحبت از ایران 
ید نوبت تـو  تازه یک آمریکایی آمده بود سر شب که مرا دلداري دهد که بلی حاال با این کتاب هات بکوش که شا

و بعد مرا برد که به قول خودش دانکی هاي آمریکا را برایم نشان دهد جنبندگانی که محیط فکرشان شکم ! فرداست
و شـفیعی هـا  و بقیه اسامی خیلی ها آشناست ولی به خاطر نمی توانم حاال مجسـم کـنم مثـل    ... است و زیر شکم 

و راجع . بت می کنم شاید او هم اطالعاتی در این زمینه بدهدصحجلیلفردا باز هم با ... احمد حنیفمیثمی ها و 
البته اینجا  از این جهات خیلی جاي مرده اي  است مـن بـا خیلـی هـا راجـع بـه ایـن        .  به نامه ها سعیم را خواهم کرد
حتی این اخیر در کـالس نیـز جریانـات را تشـریح    . کس العمل تقریباً صفر بوده استجریانات صحبت کرده ام و ع

هـا دیگـر بـار    بـا همـه این  . لعملشـان تعجبشـان بـود   تنها عکس ا). این کوارتر در کالس درس اقتصاد می دهم. (کردم
مردم نمی تواننـد از  . ی استراستی تلویزیون کانادا تهران و شیراز را نشان می داد که حکومت نظام. خواهم کوشید

نشان می داد تمام خیابان ) این اخیر(ها و نظامیان بوده شمال شهر را که محل جنگ چریک...شان بیرون بیایند خانه 
در شیراز همچنین و یارو می گفت که مثالً جشن مال این مردم است که ها خالی از مردم، پر از توپ و تانک بود و

چـک  انشاءاهللا بـاز هـم   . اعالمیه چریک ها گفت که گفته اند بعد از این خواهیم کشت...حق دیدن آن را ندارند و 
نه فکر کنید که با برکلی ها دلگیري در میان است برایشان گفتم که این شوري است ناشی از عالقـه  . خواهم فرستاد
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نامه نوشته اند و جواب داده ام حتی به رئـیس تشـکیالت کـه مـرا هـم جـز       ... مفرط و قابل ستایش است در هر حال 
ر این نامه نوشتم اندر چگونگی تشکیالت ، گفـتم کـه اگـر    ابواب جمعی خودش آورده بود نامه اي به اندازه ده براب

قبول سخن به ماها گران است و تقلید آن آسان، لـذا  .  که خود می دانید. پسند نشد دورش بریزد که صرفاً نظر است
وه عال)الحمدهللا(کوشیدم که صحبت ها جنبه شخص سوم داشته باشد در هر حال هیچ مطلبی در میان نبوده و نیست 

راجع به نکته دیگرتان تجزیه و . آرزومندم که فرصت کنم به دیدنشان بروم. ت شدهبحنامه با مرتضی تلفنی هم صبر
با کمال میل حاضرم هر چه بفرمایید و هر موضوعی که باشد البد هر موضـوعی را  . تحلیل اطالعات در سال مختلف

ایـن  . کار تحقیق بسیار کار اساسی و جالـب اسـت  این. کسی به میل خواهد گرفت و مرا آن دهید که بی کس بماند
هنـوز فرصـت جـواب    . هیات دبیران نیز برایم دیروز همچو فرمی را از جهت کمیته بررسی و تحقیـق فرسـتاده اسـت   

در نامـه قبلـی قـرآن خواسـته     .جمشید. سالم بر حسین و التماس دعا دارم در این شب هاي مبارك رمضان... نبوده 
.سی لطفاً اگر در دسترس است برایم یک جلد بفرستید به قطع بزرگ با ترجمهبودم با ترجمه فار
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9/حقگو، جمشید: از

ابراهیمیزدي،: به

1971اکتبر 31ـ 1391رمضان 11:تاریخ

دوباره ایران را نشان می دهد و تلویزیون کانادابسمه تعالی      برادر عزیزم آقاي دکتر یزدي سالم همین االن 
روزهاي اول خبرنگارها را نگذاشتند تـو برونـد و گفتـه    . نکات عمده را برایتان می نویسم. جریانات جشن مسخره را

بودند برایشان در فنجان هاي طالیی چاي و شراب دادند و به قول یارو که از ایران صحبت مـی کـرد خبرنگارهـا بـا     
نگفتیـد  ) sir(گفتنـد شـما آقـا    . بعـد صـفحه اي بـود شـاه و خبرنگـاران     . حقایق را بپوشـانند همه اینها  خر نشدند که
گفت به کسی مربوط نیسـت مـن خـودم مـی     . بیلیون دالر را براي این جشن خرج کردید2اعالحضرت چگونه این 

و این باالترین رقم گفته که شما یک چهارم درآمد این مملکت را صرف نیروي نظامی می کنید ! دانم و مردم ایران
دنیاست و هیچ کشوري مگر اینکه در حال جنگ باشد همچو کاري نمی کند حتی دولت آمریکا هیچ وقت همچـو  
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گفتنـد کـه شـما گفتیـد کـه ایـران امنیـت منطقـه         . کاري نکرده است و ناراحت شد باز گفت به کسی مربوط نیست
به چه صورت با کدام پـول بـا کـدام نیـرو؟     . نیز هستخاورمیانه را تضمین می کند که شامل جنگ اسراییل و مصر

بعـد تفسـیر گوینـده کانـادا     .  گفت من این طور نگفته ام من گفته ام که نیروي ما در این منطقه از همه قوي تر است
مـردم ایـران همـه    . مردم که خبري ندارند این کار دیـوانگی اسـت  . ایران بود که می گفت این مردم دیوانه اند، یا نه

دانشجویان همه عصبانی هستند روزهاي جشن مردم از ترس ترور .  اراحتند و از این جشن هرگز خوششان نمی آیدن
می گفت نتیجه این جشن جـز آبروریـزي بـراي شـاه چیـزي نداشـته       . شدن از خانه هاشان نمی توانستند بیرون بیایند

و اینکه چگونه مردمی که روزي یک یتومارشال تسالطین و امراي دیگر مسخره می کرده اند به خصوص . است
می گفت کـه  . بیلیون هزینه جشن را بکند که حتی درخت آن را هم از پاریس آورده اند2دالر درآمد دارند تحمل 

این جشن به همان اندازه مصنوعی بود کـه بـا هـم نشسـتن امـراي پاکسـتان و هندوسـتان و مصـنوعی خـوش و بـش           
می گفت . نتوانستم همه حرف هایش را بفهمم ولی خیلی مسخره می کرد.ندهمکردنشان در حالی که دشمن خونی 

که شاه خود را کورش دوم می داند براي مهمانان جواهرات و در بانک ملی نشان می دهد در حـالی کـه اینهـا همـه     
اي گـوریالئی  نفر را گرفته اند و در خارج از شهرها فعالیت ه1000می گفت ... مربوط به گذشته است و امروز چه 

دوباره باز هم خیابان ها را نشان می داد که پر از نظامیـان مسـلح   . وجود دارد و دولت به سختی جلوشان را می گیرد
هستند که 20و 21می گفت مردم ایران اکثر در سنن . است و بعضی جیپ ها که مردم را گرفته و به زندان می برند

در تماسم با سیاتل و موسیس لیک . در اینجا خودم نتوانسته ام کاري بکنم. نداکثر از سواد خواندن و نوشتن بی بهره ا
. از طریـق امـام جماعـت آنجـا کـاري بکنـد      ضرغامیکه دیترویت که از طریق آنها کاري بشود و تلفن کردم به 

ه این طور نیست ولی خدا بکند کگفتم این. فر را تایید نکرده استن9کشته شدن کنفدراسیونضرغامی می گفت 
هم چک خواهم باز. این چک ضمیمه مربوط به سه نفر از موسیس لیک و یک نفر از نیویورك می باشد. طور باشد

اجـازه  آیـت اهللا شـریعتمداري  تا آنجا که یادم می آید حضـرت  . فرستاد رفقا بیشتر از بابت وجوهات می دهند
و همچنین جلـد  . ترجمه فارسی به قطع بزرگ بفرستیدبا» قرار بود برایم یک قرآن. همچو کاري را رسماً داده بودند

جمشید . التماس دعا  به حسین سالم. روزه ها قبول باشد. اول پرتوي از قرآن آقاي طالقانی
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10/حقگو، جمشید: از

یزدي، ابراهیم: به

1972ژوئن 24: تاریخ

ز پیش نوشته اکونومیست را ترجمه دسـت  چند روسالم بسم اهللا الرحمن الرحیم    برادر عزیزم آقاي دکتر یزدي
؟ در ایـن نامـه شـرح مختصـري از زنـدگی جـوان       و پاشکسته اي کردم و فرستادم نمی دانم که چقدر به درد بخورد

اسمی نبرم چون ) خواهر(البته از من خواسته از او . را از زبان خواهرشان برایتان می نویسمشهید محمد بازرگانی
از در هر حال شما می توانید نقـل قـول از یکـی   . در وضع برادر دیگرش تاثیر بد داشته باشداحتمال می دهد که این

و ضمناً ایشان در کنگره اخیر دانشجویان ایرانی شرکت کرده بـود و از جهـت اینکـه    . دوستان خیلی نزدیکش بکنید
البد مشـتاقید از جریـان   ": میزانی از طرز فکر ایشان به دست بیاید مطالبی از آنچه برایم نقل کرده بود برایت بنویسم

یک محیط بسیار ید بگویم که واقعاًکنگره بشنوید در این مورد اگر حوصله شنیدن عقاید این جانب را داشته باشید با
نفـر جـوان پـر از    500مستعد براي پیاده کردن هدف هاي واقعی انسان است زیرا تا آنجـا کـه مـن بـودم متجـاوز از      

احساسات وطن پرستی و نوع دوستی وجود داشت کـه بایـد فقـط عقایـد و افکارشـان را در قالـب هـاي انسـانیت و         
ر به حال خود گذاشت وگرنه به نظر من برانگیختن احساسات به صرف سرود و ایدئولوژي هاي واقعی ریخت و دیگ

بخوانم ولی من با این عقیده که این احمد ردفاعیه ماز من خواستند که. ثر بودن شاید ناپایدارتر باشدغیره در عین مو
بـود از قرائـت آن   مـد خواهـد  دفاعیه را نمی دانم از چه منبعی فرستاده شده و اگر من بخوانم نقل قول مستقیم از مح

ولی باید بگویم که تقریباً تمام حرف هاي محمد بود همان هایی که بارهـا بحـث شـده و صـحبت     . خودداري کردم
دادگاه عشق اعدام مرا تصـویب کـرد    دادبـان دیگـر مـرا قربـانی       :  را می خوانددر ابتداي دفاعیه این شعر. رفته بود

برنامه کلی کنگره شامل رساله هـاي حـاوي   ) ي از خصوصیاتشان در آنجا گفته اندو البته شرح مختصر. (قانون مکن
ایران و ضد امپریالیسم و سخنرانی هایی که از طرف نماینده دانشجویان آمریکا و سفارت ویتنـام و چنـد نفـر دیگـر     

فـزودم اگـر فکـر    چیزهایی هم که من می دانستم امحمدبه شرح زندگی » .روي هم رفته تا حدودي جالب بود. بود
می کنید این تفصیل غیرضروري است با نوشتن مجدد خالصه اش کنم، و اگر فرصت داشتند خود مختارید که هـر  

من خود در نوشتن محدود بودم که قالبی کـه ایشـان ریختـه بودنـد     . مش بزنیدفظ اصل مطلب بهگونه خواستید با ح
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ولی خواهش می کـنم ایـن   . وط به دوره شش ابتدایی استاما عکس همین در دم دست بود که فرستاده مرب. بنویسم
من قول داده ام که برگردانم، نوشـته بـود بعـد از شـهادت او     . اصلش را باز بفرستید،عکس را استفاده بکنید یا نکنید

عد از همین االن ب. هنوز نتوانسته ام به این عکس نگاه کنم شاید بعدها قدرتی پیدا کنم که بتوانم به این عکس بنگرم
نمی توانم در نامه تشریح کنم شاید هم . مشغول خوابی بود که دیشب دیدمامروز همه اش فکرمتلفن شما یادم آمد،

چون به نوشته بیاید چیزي نباشد ولی دیشب خواب خیلی غیرمنتظره و عجیبی از شما و از خودم می دیدم که به نظرم 
...و شاید هم پیش بینی تلفن شما بود . مان می کندبسیار جالب می نماید به تعبیري حکایت از فردا

974

11/حقگو، جمشید: از

یزدي، ابراهیم: به

4/5/1973: تاریخ

چندي پیش یکی از رفقا که تازه تازه به مسایل روزمره آشنا می شـود  گرامی برادر عزیزم سالمبسمه تعالی       
وشنی گفت که بلی دوستان از کالیفرنیا آمدند، و می آییم که تو برایم چشم رییا عالقه پیدا می کند اوایل شب تلفن

دیـدار هـر دو قیافـه بـرایم تـازگی      . ابراهیم گلشـنی بود و در رکاب آقاي آقاي دکتر رقابیسخنگو . را ببینیم
ه و از حـاال و  هدف اصلی ظاهراً براي دعوت به جشن تولد بود ولی صـحبت از خیلـی چیزهـا شـد از گذشـت     . داشت
در جواب اینکه کسی با . بحث و استدالل در اینکه بایستی همه نیروها را در جبهه سوم جمع کنیم: گفتنی استآنچه 

و حتی اینکـه بـه شـما    ... صحبت کشید به سر انجمن اسالمی که بلی رفقا با ما همکاري نکره اند . این مخالف نیست
تق و لق شد و مـن بـدون اینکـه راجـع بـه      خبرنامهکار آمد درپیام از وقتی که ... گفته اند دیگر جبهه اي نیست، 

صحت و سقم این انتقادات بپردازم کالً از کلیت فکر اسالمی و از پیوند ناگسستنی مردم ما با اسالم، و اینکه اگر هم 
معتقد به جنبه عقیدتی اسالم نباشیم باز به عنوان یک آدم واقع بین که جامعه خـود را مـی شناسـد و بـه عنـوان یـک      

... براي کشورمان درمان کنیم راهی جز اسالم نداریمسیاستمدار که کار سیاسی می کند از هر نظر که بخواهیم واقعاً
شخصی بود نه از طرف انجمن صحبت کردم نه چیز دیگر، و نمی دانم اینها اصالً راجـع بـه   و البته صحبت من صرفاً
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بود که من به کالیفرنیـا بـروم، چـرا کـه اسـالم مـرا خیلـی ایرانـی         اصرار خیلی زیادي ... من چیزي  می دانستند یا نه 
و اصرار به قول یک صحبت براي بچه ها در کالیفرنیـا  . ..و اصرار به اینکه برایشان چیز میز بنویسیم، ! تشخیص دادند

ز بعضی مقاالتشـان  همچنین گفتم اتفاق افتاده که امکتب مبارزو از . و اما دلخوري از انجمن در اروپا بیشتر بود... 
البته این مطلب وقتی پـیش آمـده کـه مـن بـه ابـراهیم از       . اصالً خوشم نیامده است ولی کالً این مجله خیلی خوبست

بـودم جـوان بـا حـرارت و بـی      رکـاب این ابراهیم آقا که در. را معرفی کردممکتب مبارزجمله چیزهاي خواندنی 
نمی دانم کی راست می گوید و کی . که من به اینها زیاد اطمینان ندارمو به ترکی از من پرسید . ي می نمودتجربه ا

و روز بعد رفتند به سیاتل ... و دنباله بحث باز اسالم بود و ایران .ملی سوم خوب است و قابل تأییدگفتم جبهه. دروغ
مجاهد برایش . فرستیدبرا آدرس ابراهیم را می نویسم که برایش چیزهاي انجمن . که با بچه هاي آنجا صحبت کنند

.با ارادت هاي بسیار. فکر کردم خیلی مستعد است براي پذیرش آنچه ما می گوییم. هر بار دو شماره می رسد

Ebrahim R.Golshani, 2504 College Ave # 12,Berkeley, Calif.Tell: 845-9260
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12/حقگو، جمشید: از

یزدي، ابراهیم: به

12/9/1973: تاریخ

و قطعنامه بـه خصـوص   . البد اطالع دارید نتیجه کنفرانس بسیار جالب بود-1. سالمتعالی       برادر عزیزمبسمه 
موادي که به طور مورد نظر بود تقریباً با اکثریت مطلق آراء تصویب شد تایید و حمایت عرب ها و پاکسـتانی هـا از   

حاد فلسطین به نظر می رسـید  مسألهازه که دفاع می شد که از ایران همان اندمسألهاز . ایرانی ها بسیار قابل توجه بود
.   البته به طور کلی می گویم. نسبت به سال هاي قبل آگاهی سیاسی و اجتماعی برادران عرب و پاکستانی باال رفته بود

خیلـی  آن بازرگان تبریزي صادرکننده چرم که به طور اتفاقی این سفرش بـا کنفـرانس همزمـان بـود و بـه طـور       -2
) عالقمندان(جعفريتقریباً با تمام دوستان بازاري من آشنا بود و از جمله مریدان آقاي . تصادفی هم با من آشنا شد

سنی و شیعه مطرح بشود مسألهحتی آن طور که می گفت از آقاي جعفري خواسته که یک کتاب جامع بدون اینکه 
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علـت طـرح ایـن    . و ترجمـه و غیـره آن را عهـده دار شـود    راجع به اسالم بنویسید و این حاضر شده که خرج چـاپ  
که در نیویورك و از جملـه دوسـتانت   ) اگر یادم نرفته باشد(آقاي فریدموضوع اینکه این حاجی از جمله دوستان 

بعد از اینکه در جلسه ما به دنبال من آمده بود و نشست و کم و بیش با بچه ها آشنا شد و بعد با هم در آسانسور . بود
طوري  پرسید که این آقاي دکتر یـزدي همـان   همان) از رفقاي خودم(یادم نیست می رفتیم،  البته یکی دیگر هم بود

درسش با آدرس است که مجاهد را در می آورد؟ گفتم نه گمان نمی کنم چه مجاهد از جاي دیگر در می آید که آ
گفتـه  فریدزار به دست ما می رسد و به من آقاي گفتم شما از کجا می دانید گفت مرتب در با. ایشان فرق می کند

که دکتر یزدي منتشر می کند، و آقاي فرید چندین سال اسـت کـه در اینجـا اسـت و نمـی توانـد بـه ایـران بـرود از          
را پیش خودم تحلیـل  لبداههت و گفته ها و رفتار این دوست باالبته من هر چه فکر می کنم و تمام حرکا... آنهاست 

باشـم، هـرکس هـم باشـی     م صحبتیش دقیق بودم نمی توانم بهش بـدبین در حالی که آنجا هم بسیار در همی کنم و 
را مسـأله این است که این دوست شما در نیویورك چرا باید این مسألهتقریباً این نظر را داشت ولی . حبتی داشتص

اسـم  . نم که از ایشان یک توضیح بخواهیدبا دیگران در میان بگذارد ولو اینکه از دوستان نزدیکش باشد، فکر می ک
تمام دوسـتان بـازاري را یـک    . بود آدرس بازار کفاش ها ـ سراي شکوري حاجی عبدالرحیم چاروقچیایشان 

چگونگی دستگیري دوست بسـیار نـزدیکم   . به یک به طور دقیق می شناخت، البته تیپش هم کامالً به آنها می خورد
نیم بـه خانـه اش حملـه بـرده،     ا برایم گفت که گویا حدود یک ماه برادر علی اصغر شهید رحسین منتظر حقیقی

هـم  حسینخودش و برادرش رضا و همچنین حسین فرشی از دوستان فرش فروشی بازار که دوست بسیار صمیمی 
ن آقـا  حسـی . است می گیرند رضا و آقاي فرشی را بعد از کتک مفصل آزاد می کننـد و از حسـین خبـري نیسـت    

جوان بسیار پرهیزکار و شجاع و روشن بود فـارغ التحصـیل دانشـکده مـدیریت بازرگـانی دانشـگاه       منتظر حقیقی
ت ارشادي است که هر جمعه در خانه یکی أاست این مکتب یک هیمکتب الرضاگذاران جمله بنیاناز تهران است،

مطـرح مـی شـد و بـه اضـافه کارهـاي اجتمـاعی        مسلمینتشکیل می دادند و مسایل خیلی حاداز رفقا جلسه عمومی 
زیادي هم می کردند از قبیل رسیدگی به وضع مسلمین، مثالً روزهاي نیمه شعبان به تمام بیمارستان هـاي تهـران مـی    

).داشت یک حسینیه ارشاد کوچکی مـی شـد  (رفتند، البته این کارشان در جلب افکار و روش مردم خیلی موثر بود 
سال گذشته به هر جهتـی در  . ت مختصري داشتیم و روش کلی برنامه سال خود را تنظیم کردیمبا رفقا یک نشس-3

. اثر بی خبر ماندن یا بی خبر گذاشته شدن از یک واقعیتی بی خبر بوده ام و آن اینکه ما رشـد سـازمانی نداشـته ایـم    
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و حاال می فهمـم  . فکر می کردمانتقاد خیلی زیادي به خود من وارد است من در اثر بی خبري درست عکس این را
اید در و این درست نیست که این همه فشار روي یک نفر یا دو نفر باشد همه ب. که کار شما چقدر سنگین بوده است

ولـی  . ما در این بن بست گیر کردن استمی دانم که یکی از علل بی خبري من به قول ش. این فداکاري سهیم باشیم
. در جریان بگذاریم، بی خبر ماندن جهالت می آورد، که باعث مشتبه شدن امر می شـود باز هم می شد که مرا بیشتر

ت هر امر انشاءاهللا یبرادر ما شما را انتخاب کردیم و اختیار تام دادیم یعنی ما هم تابعیت تام داریم آن اختیار و این تابع
شما بـزرگ تـرین رمـز موفقیـت نهضـت در      باعث توسعه همه جانبه ما شود و بی تعارف باید اذعان نمود که رهبري

و دستور احساس می کنم و خدا را سپاسگذارم بنابراین هر امرخارج از کشور خواهد بود این چیزي است من کامالً
ما بر سنگینی باري که به دوش گرفته ایـم آگـاهیم و بـه حساسـیت و     .تاً برایمان بنویسیدو انتقاد و نظر خود را صراح

دارند فکر نکنید که منظورم این است که یگواه، فکر می کنم که همه رفقا این چنین احساسخوداهمیت مسئولیت 
ما همیشه منتظریم که تا شما چـه مـی گوییـد البتـه در تصـمیمات کلـی و تـاکتیکی بلـی، و در عمـل و در حـوزه ي           

کید کرده اید أه شما هم خیلی تطور کابق تز نهضت و روحیه اسالمی همانمسئولیت فردي و حوزه اي انشاءاهللا هم مط
ا تمرکز خودجوش خود را از دست ندهیم ـ در هر حال انشاءاهللا امسال از همدیگر بیشتر باخبر باشیم، انشاءاهللا که خد 

جمشیدقربان شما.  توفیق عطا فرماید
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29/حقگو، جمشید: از

ابراهیمیزدي،: به

1/10/1973ـ 1393رمضان 4:تاریخ

برادر عزیز و ارجمندم سالم عبادت و اطاعت قبول انشاءاهللا که در این ماه مبارك نایل به توفیـق و  بسمه تعالی 
را تـا دو سـه روز   شـیلی مقاله مربوط بـه  . بلی ابراهیم همسایه من به دنتون تگزاس رفته است. فضایل زیادي گردید

با «اگر موافق باشید یک ستونی در پیام باز کنیم تحت عنوان نشریه سابق نهضـت  : پیشنهاد. دیگر می فرستم انشاءاهللا
یا یک عنوان مشابه  اینها، که بتوانیم اخباري که در سـتون اخبـار جـاري    » حاشیه بی حاشیه«یا » تفسیر بی تفسیر
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مکن است بدون تفسیر نقل کنیم یا یـک تفسـیر و تعبیـري دنبـالش بیـاوریم، مـثالً       نمی گنجد در این ستون بیاریم، م
یـا اخبـار از کشـورهاي    . اخبار مربوط شایع کردن فحشاء و یا بعضی خبرها و دولتی که خود مبین خیلی چیزهاسـت 

ممـن حاضـر  اگـر تصـویب شـد   . و این ستون فکر می کنم تنوع پیام را هـم بیشـتر خواهـد کـرد    . دیگر و از این قبیل
حداقل تهیه و تنظیم از . مسئولیتش را قبول کنم حاال دورادور چقدر بتوانم مفید باشم نمی دانم، تا شما چه فکر کنید

:براي ارسال پیام مجاهد می فرستمآدرس زیر را. این دورادور نیز عملی است

A.KHAMENEHEI, 54 ROSTREVOR AVE,S.TOTTENHAM,LONDON N.15, ENGLAND

انشـاءاهللا خـدا یـار و    . التمـاس دعـا دارم  . ب مکاتبه باز است ولی نمی دانم تا چه حد در جریان استبا رضا هم با
دارید لطفاً هر چه زودتر برایم یکی بفرسـتید و قیمـتش را نیـز    جواد فاضلترجمه نهج البالغهاگر . یاورتان باشد
شـان قـرآن خواسـته بـود کـه     یکی. و نفـر مسـلمان پیـدا کـرده ام    دبراي کس دیگر قول داده، در پرتلند . مرقوم دارید

.فرستادم و یکی دیگر نهج البالغه

985

22/حقگو، جمشید: از

یزدي، ابراهیم: به

18/10/1973ـ شب رمضان المبارك21: تاریخ

آزادي روز تمـام از جنـگ   12عبادت و طاعت ها قبول، امشب شب احیـا اسـت   . بسمه تعالی   برادر عزیزم سالم
بخش در خاورمیانه می گذرد، برادران ما در سوریه و مصر جان به کف می جنگنـد، بـا دشـمن هـا مـی جنگنـد، بـا        

و کشورهاي برادر دیگر کم و بیش وارد این معرکه شده اند خوش خیالی می گفت کـه اگـر   دشمنان اسالم و خدا، 
اعراب ندهند، اعالم گفتم اعالن جنگ با! تمام استیل کارشئیل اعالن جنگ بدهند اسراائایران و ترکیه هم به اسر

یل از ایران مـی آیـد اگـر همچـو احساسـی بـود و همچـو        ئدرصد نفت اسرا95کش خودشان، جنگ به اسرائیل پیش
طور که دعا کنیم که خداوند بزرگ مستضعفان را همان... وضعی داشتیم دیگر کار امروز به چنین وضعی نمی رسید، 

مسـأله علت تاخیر در جواب نامه همـین  ... چنان یاوري فرماید که حاکم سرنوشت خودشان باشند قول داده است آن
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، جیـره  سـعودیند عربسـتان  اسـت بقیـه از   لیبی بود، اینجا ده و دوازده نفر عرب وجود دارد که به غیر از یکی از 
خوار ملک فیصل، بنابراین به خودي خود مسئولیت کارهاي مربوط به تبلیغات و پول جمع کردن و غیره به عهده من 

انشاءاهللا خداي واحد و قهار به برداردانمان در مصر و سوریه کمک نماید هر چه باشد در حال فعل در ... افتاده است 
انشاءاهللا نصر من اهللا و فتح قریب . ان با دشمن اسالم و خدا می جنگنداین ایام مقدس و در این لحظات عزیز ماه رمض

خیلی جالـب و دقیـق   از این جهت یعنی به عنوان کشور واسطه واقعاًمسألهراجع به مقاله ایران کشور سوم، طرح ...  
مهم تـرین آنهـا   آمریکا در کشوري مثل ایران است و شاید ياست و البته این یکی از هدف هاي سرمایه گذاري ها

است و دو هدف دیگر نیز مطرح است می شود گفت هر سه با هم مربوطند و الزم ملـزوم، یکـی تسـلط اقتصـادي و     
است در حالی که شـیلی هـم نقـش کشـور سـوم را در      شیلیبدین وسیله کنترل سیاسی کشور که بهترین نمونه آن 

سرمایه گذاري هاي آمریکایی شریان اقتصاد کشور را بازي می کرد این شرکت ها و آلندهآمریکاي التین قبل از
الیزه آلنده منافعشان را به خطـر مـی انـدازد ایـن رگ را قطـع      یدر دست داشتند که به محض اینکه دیدند برنامه سوس

دیگر استفاده از کار ارزان در کشورهاي عقب مانـده مثـل ایـران اسـت از     مسأله. ند و نتیجه چنان شد که دیدیمکرد
در آن مقالـه کـه برایتـان    . ریق با استثمار کارگران در کشورهاي عقب مانده امپریالیسـم سـود کالنـی مـی بـرد     این ط

نیاز روزافزون امپریالیزم به مواد خام کشـورهاي  مسألهدیگر هم اشاره کرده که این مهم است مسألهفرستادم به یک 
در مقالـه تـان   . این سرمایه گذاري تشکیل مـی دهنـد  عقب افتاده، این نکات هدف هاي عمده امپریالیسم آمریکا در 

قیـاس  مسـأله و اما ...ضمن تأکید براي ایران به عنوان کشور سوم بهترست این نکات را نیز در حاشیه یادآور بشوید 
یل، البته هر دو در خدمت امپریالیسم در این منطقه نقش خود را بازي می کنند، و سر نخ هـر دو دسـت   ایران با اسرائ

مور است، ولی رابطـه  أو ممریکاست با این فرق که رابطه ایران و آمریکا همانطور که یادآور شده بودید رابطه آمرآ
یل دروازه ئیل گفتـه بـود کـه اسـرا    ئگزاران اسـرا هرتزل یا یکی از بنیان. رفیق استیل، رابطه دوست و ئآمریکا و اسرا

است و در این استعمار سهمی می برد ولی ایـران خـودش   یل هم جزئی از غربئغرب به آسیا است، یعنی خود اسرا
می شود گفت رابطه ایران و آمریکا مثل رابطه بـرده و فئـودال اسـت کـه جـان و مـال بـرده در        . نیز استعمار می شود

برایتان فرستاده ام فکر می کنم کـه بـراي بحـث شـما راجـع      روزنامه ملیتیک مقاله از ... اختیار فئودال می باشد
و در عین حال در پی آنم که منافع وي را نیز بررسی . مقایسه بسیار جالبی استسوم یا واسطه مفید باشد و کال ًکشور

به اصـطالح آب در کـوزه و مـا تشـنه لبـان مـی       ! ، کتابی که خیلی دنبالش بودمهوپ هوپ نامهاما راجع به . کنم



سومخش ب

1504

اوالً باید عرض کنم که با چاپ بعضی اشعار این کتاب ! گشتیم، البته برایتان پس خواهم فرست ولی نه به این زودي
آذربایجانی بسیار مـؤثر اسـت اشـعار ایـن کتـاب خیلـی       مسلم می دانم که در طبقه رنجبر موافقم ودر مجاهد کامالً

ها و ترك مسألهبدهم، اوالً راجع به این کتاب و ثانیاً راجع به مسألهمی خواهم توضیحاتی راجع به این . طرفدار دارد
چـرا موافـق نباشـم، ایـن شـاعر حسـاس       ... اشعار این کتاب اگر موافق نیسـتم  نوشته بودید که با . شاید سایر اقلیت ها

حدود صد سال پیش مسائلی مطرح کرده که امروز همچنان تـازه اسـت، یعنـی روي دردهـایی دسـت گذاشـته کـه        
هایی که در این کتـاب  سرایت کرده است، حرفهمچنان دردند، مداوا که نشده بلکه به صورت اپیدمی به همه جا
که او حمله می کند ما بیش از او حمله می کنیم یآمده، اگر دقیق شویم همان حرف هاست که ما می گوییم، به دین

او از دین انتقاد می کند که به دست و پاي مردم پیچیده و آنها را از حرکت بازداشته است، یا داشته بود دینی که در 
با صابرشاه بود، دین که چه عرض کنم یک مشت خرافات، یک مشت عادت و سنن منجمد، مثل بت، کار خدمت 

ابـراهیم  و او خود به این نقش خودش کامالً آگاه بود آنجا که خـود را  این اشعار و در واقع نوعی بت شکنی بود،
ودش در مقابل اتهاماتی کـه بـه قـول    که خ... من خلیل اهللا عصرم پدرم چون آذر: معرفی می کندبت شکن زمانه

طور کلی فرقه جهال به او بسته بودند در یک قطعه ترکی خیلی جالب دفاع و بهااشر کتاب خشکه مومنین، و مالنمان
است، می گوید، شـهادت بـه   مسألهمی کند، در عین حال مسائلی را به همان سادگی مطرح می کند که امروز خیلی 

شـیعه علـی،   (ایمان و یقین و یک کهنه مسلمانم، شیعه هستم ولی نـه از ایـن اشـکال    خداي علی و عظیم من صاحب
انسـان حـق دوسـتی    (مسنی هستم ولی نه از این امثال، صفوي هستم نه از این ابـدال، حـق سـون انسـان    ) شیعه صفوي

... و باالخره می گویم کافرم نخوانید من قایل قرآن هستم، مالحظه می فرماییـد کـه او از دینـی، از شـیعه اي     ) هستم
تخدیر در جامعه داشته است تأکید او به قائل قرآن بودن منظور اسالم واقعی بوده که می دیده -خسته بوده که نقش

این کتاب ... گوید نیست بلکه یک مشت ساخته پرداخته هاي آخوندها و نقال هاکه در جامعه نیست آنچه قرآن می 
هـم  معجـز شبسـتري  فکر مردم آذربایجان نقش بسیار مهم داشته است البته تنها این کتاب نبوده، کتـاب  شدر رو

در روشـنی افکـار   شعراي ترکی از این ردیف یک عده افراد بالفطره نابغه اي بوده کـه ... تقریباً در این ردیف است
ها نمی مردم و رهبري افکار مردم و رهبري و ارشاد آنها خود را مسئول می دانسته اند، یک کلمه مدح در این کتاب

ها همانقدر قدغن است که کتاب سرمایه مـارکس، و بـاز بـه همـین     توانید پیدا کنید، و به همین جهت ها این کتاب
می کوشد که زبان ترکی را از بین ببرد، ادبیات ترکی همه از این نوع جهت است که در آذربایجان به شدت دولت 
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همـین اشـعار ترکـی    . آن اشعار عشقیش هم خالی از این نکات نیست و اغلب به صورت حماسـه در مـی آیـد   . است
نداشتند انقالبی در جریان مشروطیت و انقالب تبریز خیلی مؤثر بوده اند، جالب بود اینکه آنها که سواد فارسی کافی 

ایسـت  مسـأله بطور کل ترك ها، مسألهو اما . روانی می خواندند و الهام می گرفتنده ها را و اشعار را بباز این کتاب
مسـأله بـه صـورت یـک    مسـأله را عنوان می کنم نه بلکـه  مسألهما باید مورد توجه قرار بدهیم نه اینکه من ترکم این 

زرگ از قفقاز تا افغان تشکیل بدهیم و هر چه ترك و کرد و کمونیست کشوري مطرح است، ما نمی خواهیم ایران ب
بلکـه ایرانـی کـه    ) حرف یکی از جبهه ها در آنوقت ها که خواب پنبه دانه می دیدنـد ! (است هم از دم تیغ بگذرانیم

انجمـن  فارسـی در سـطح   تـرك و مسـأله متأسـفانه  . آباد و آزاد که همه مردم حق طبیعی حیات خود را داشته باشند
داغ است، آذربایجانی اول که به تهران می مسألهطور کلی نهضت اسالمی قابل حل است وگرنه همچنان اسالمی و ب

یـک زبـان   ه بایـد بـ  . گانگان بـا او رفتـار مـی کننـد    یچرا؟ چون ب. بیگانه احساس می کندخود را در یک کشورآید
بیگانه هاي محلی، وگرنـه مـورد ریشـخند تمسـخر     و باید هم خوب حرف بزند یعنی مثل همان! زندبخارجی حرف 

قرار خواهد گرفت و همین تمسخر اولیه باعث ایجاد عقده اي می شود که همیشه احساس کند به این ملت و به ایـن  
براي من مطرح نیست که مسلمانم و حداقل مسألهگفتم که . برادر عزیزم این یک واقعیت است! کشور وابسته نیست

واقعاً درد است این مردم که اینقـدر در انقالبـات و تحـوالت ایـران سـهم      مسألهتمان آگاهم، و این به دردهاي مملک
اینست که می بینی در اتوبوس ها ... داشته اند همچنان در تهران تُرکند به قول بهروز تورکند، از نقطه نظر تهرانی ها، 

به ایـن عبـارت زیـر دقـت کنیـد، بـرادرم از       ! ... نیا ترن از قزوین گذشتند به خودي خود می گویند به به خاك وط
طور کلی آذربایجان شوروي برایم خیلی دیدن این شهر و ب... برومسعی کردم که به باکو... «: روسیه برایم نوشته بود

اصرار می ورزم از موقعی که به تهران آمـدم و بعضـی رفتـار    مسألهمی پرسید که چرا اینقدر به این ... اهمیت داشت
مخصوصاً در این اواخـر نـاراحتیم شـدیدتر شـده اسـت و هـر روز       ... اشایست، فارسی ها را نسبت به خودمان دیدمن

نظر اگر جلوتر از فارسی ها نباشـد عقـب تـر    شدیدتر می شود ما خودمان صاحب زبان، فرهنگ و موسیقی که از هر
ي حدود یک و نیم میلیون جمعیـت دارنـد   هم نیست چرا به زبان خود حرف نزنیم اینجا بعضی جمهوري هاي شورو

میلیونی دارند تنها اینجا نیسـت در خیلـی جاهـاي دنیـا     130ولی برحسب زبان و ملیت کامالً حقوق مساوي با روسیه 
حـاال ارزش کارهـاي   . سیستم چند زبانی و حفظ فرهنگ و رسوم و احترام به حقوق ملل مختلف رعایت شده اسـت 

مسـأله وقتتان را نگیرم منظور است که ما باید به نحـوي ایـن   . »...آدم بزرگی بودواقعاًرا در می یابم صمد بهرنگی
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اصالً اگر صالح دیدید در وقـت مناسـب   ... ست و آثار خطرناکی در جامعه ما داردام اینها همه دردیرادر نظر بگیر
ژادي را که دولت  اعمـال مـی کنـد و    مقاله اي راجع به ترك هاي ایران و اکراد و اعراب و بلوچ بنویسم و تبعیض ن

جبهه ملـی دوم غیرمستقیم اختالفات زبانی و منطقه و نژادي که ایجاد می نماید بازگو کنیم نه اینکه مثل مدعیان 
روي آن روپوشی کنیم و با هزار وصله و چسب بخواهیم ثابت کنـیم کـه مـثالً   ) خیلی ازش دلخوري دارمکه واقعاً(

او را خـر  ترك، ترك ترکیه اي است که ما از ش بدمان می آیـد و ! ترك نیست فارس استاین ترك آذربایجانی 
عربسـتانی هـا مصـري هـا عربنـد و      . البد هم به عرب هاي خوزستان  مـی گفتنـد کـه شـما عـرب نیسـتید      . می گوییم

ت ملی اسالمی قابل همه این افکار و این اختالفات ریشه استعماري دارد و تنها و تنها در یک حکوم... سوسمارخور
حل است اسالم را که برداریم همه این گروه ها براي خودشان ملتی هستند با فرهنگ و آداب خاص خود و با روي 

قربـان شـما   .التمـاس دعـا دارم  .نامه آن دوست  نیز رسیده و فردا برایش خـواهم نوشـت  .  ناسیونالیستی خاص  خود
جمشید

976

13/حقگو، جمشید: از

ابراهیمیزدي، : به

1973نوامبر 22: تاریخ

بسمه تعالی   برادر گرامی سالم نوشته بودید که یک جزوه برایم می فرستید راجع به مفهـوم دنیـاي سـوم، هنـوز     
دریافت نکرده ام خودم مرتب در پی اش بودم از منابع آمریکـایی چیـزي سـر راسـت گیـر نیـاورده ام       يهمچو چیز

از جمـالی ایـن آقـاي   . گري برخورده ام که روز دوشنبه برایتان خـواهم فرسـتاد  ولی کالً به مطالب جالب دی. هنوز
ک را چکـار  نوشته، نمـی دانـم چـ   جعفريشیکاگو، نامه مفصلی در جواب من نوشته و یک چک ده دالري به نام 

بگـویم  از نشریات منجمله مقاالت آقاي شریعتی را خواسته می خواهم چک را پـس بفرسـتم و   کنیم، در نامه  ضمناً 
که چک را به نام انجمن بنویس و ضمناً یک قبض پیش فروشی کتاب ها و دوازده گانه بفرستم، یا بنویسم که چک 

-1: نامه اي حاوي مطالـب زیـر اسـت   . نظر شما چیست؟ جواب... را به صورت حواله بانکی به  حساب پیام بفرستد 
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لمان ها باعـث شـدند کـه کنفدراسـیون بـه ایـن صـورت        بلکه این مس) یک قطبی(کنفدراسیون اول ها این طور نبود 
و کالً ... » دعوا سر کشمش و انگور کردند، بحث حالل و حرام کردند و جلسات قرآن گذاشتند«درآید، عوض کار 

منظورم این نبود که بحث حرام «:  جالبسیونی ها، جنبه دفع کننده دارد نه نتیجه گرفته که رفتار مسلمان ها با کنفدرا
ین را قبول نمی کند و پایه اش مطرح نیست نباید دمسألهل نکنند بلکه موقع شناس باشند و کسی که از اساس و حال

حرام و حالل جلبش کرد بلکه باید از طریق که اشکال دارد اشکالش را رفع کـرد بـه خصـوص امـروز کـه      مسألهبا 
ما باید باشیم تا بتوانیم با آنها تماس بگیریم «:  کهو در کنفدراسیون نوشته » ...بیشتر توجه ها سر مسایل سیاسی است 

راجـع بـه   . »و آن مسایلی را که امکاناً در جلسات غلط از اسالم و هـر چیـز دیگـر مطـرح مـی شـود جـواب بگـوییم        
اگر بگوییم مـی خواهنـد   ... چه نوع حکومتی را می خواهند؟ «: مجاهدین باز نوشته که برنامه شان براي فردا چیست

ا براي مردم بدست آورند و بعد مردم خود تصمیم خواهند گرفت که این مردم نیستند که نوع حکومـت را  آزادي ر
اگر بگوییم براي آزادي می جنگند نمی تواند جواب باشد، » ...خواستار می شوند بلکه این گروه هاي پیشرو هستند 

... شند لکن این کار نیز خالی از اشکال نیست تا آنجا که خط اسالم درشان هست مورد حمایت و تبلیغ من می با... «
می کننـد کـه بـراي رهـایی از سـتم بایـد حکومـت طبقـه         کارگرحکومت طبقه اشاره به کتاب اقتصادمثالً در 

ارد، ان اکـرمکم عنـداهللا   در اسـالم طبقـه وجـود نـد    ...» خویش را داشته باشند آیا این هم در اسالم می گنجد؟ خیـر 
آیا در شرایط فعلی ایجاد یک جبهه واحد از مارکسیست ها و مسـلمان هـا یعنـی فـدائیان     : ستسوال کرده ا» اتقیکم

با مجاهدین تشکیل آرمان خلقو شایع است که گروه خلق و مجاهدین و امثالهم بنفع مجاهدین خواهد بود یا نه؟ 
مسفر سیاسـی داخلـی کشـور بـه     جواب؟ و از آنجا که ات) من نمی دانم(آیا صحت دارد یا خیر؟ . یک جبهه داده اند

است آیا در چنین شرایطی صحیح مسألهخالف خارج به نفع مسلمان هاست و علت پیشرفت مجاهدین خود و یا این 
ــ پیـام مجاهـد    2. ـ کتاب ها و مقاالت خوب برایم بنویسید1: است که جبهه واحد تشکیل گردد یا خیر؟ درخواست

شاید در آینده بتوانم . یم، و اي برادر  غیرهناز کجا شروع ک:علی شریعتی مثلـ دو سه نسخه از چند مقاله 3. بفرستید
تکـرار مسـایل   » ...ي را به این کتاب ها جلب کنم و بتوانم به مقدار زیادي کتاب بین بچه ها پخش کـنم  توجه عده ا

انتقاد او به مسلمان ها از جهت در جریان گذاشته باشم، من نامه مفصلی می نویسم، را نامه او از این جهت بودکه شما 
تا انـدازه اي وارد اسـت انتقـاد مـا بیشـتر سـر رهبـري کنفدراسـیون و اسـتراتژي          جبهه گرفتن در مقابل کنفدراسیون 

سـه بعـد   مسـأله راجع به برنامه آینده مجاهدین، . درشان حرفی نیستآنهاست و اال تک تک افراد کنفدراسیون کالً 
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گمان نمـی کـنم   . که مجاهدین بعد استراتژي آن را تشکیل می دهند. مطرح خواهم کردمبارزه نهضت ملی ایران را
این کتاب صرفاً جنبه آموزشی دارد و یـک خالصـه   . این کتاب اقتصاد الزاماً برنامه اقتصادي مجاهدین باشد و نیست

اد یک گروه مسلمان قابـل دفـاع   و اال عرضه کردن این کتاب به عنوان برنامه اقتص. انتقادي از اقتصاد امروز می باشد
نیست تشکیل جبهه واحد در داخل کشور بسیار ضروري است با شرط اینکـه مجاهـدین خاصـیت اسـالمی خـود را      
بیشتر بروز کنند که دستگاه هاي تبلیغات دولتی نتوانند به ایشان مارك کمونیستی بزنند و یا نظر توده مردم به ایشـان  

اینکه حاال مجاهدین با آرمان خلق متحد شده اند نمی دانم؟ ... م می کنند فکر می کنم و این کار را ه. را برگردانند
صحبت کردم سوسیالیست هاي جوانYSAدر اینجا من با گروه . به زندانی ها اقدامی شده یا نهباالخره راجع ... 

تنها چیزیسـت کـه در   . یران بفرستندو قرار شد که ژانویه یک برنامه راجع به ایران بگذارند و بعد طومار اعتراض به ا
جمشیدحق  خدانگهدار  یا. ان به نیکی بادتروزگار.  ... این کنج می شود کرد
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آدرس رضا را در نقل و انتقال کذائی گم کرده ام لطفاً برایم بفرستید و مدتی هم بسمه تعالی   برادر عزیزم سالم
چندي پیش به من پیشنهاد . اینجاستبرومندبرایتان تلفنی گفته بودم یکی از رفقاي . است که برایم نامه نداده است

نروند و پول آن را بدهند بـه  سال حجمی کرد که این انجمن هاي اسالمی از علما بخواهند که فتوا بدهند مردم یک
این عین همان کارهایی اسـت کـه   . گفتم شما اگر آدم سیاستمداري هستید اصالً همچو پیشنهادي نکنیدجبهه ملی

ها می کردند و دیدیم که چگونه از توده مردم فاصـله گرفتنـد شـما    دکتر صدیقیجبهه ملی هاي سابق به رهبري 
کمک کنند خودتان بروید با علما تماس بگیرید و سعی کنیـد کـه شـکاف را پـر     اگر می خواهید واقعاً مردم به شما 

دو هفته پیش در واشنگتن جلسه داشتند، گفـتم کـه نتیجـه چـه شـد گفـتم بـه خـاطر روح         . هم پر کنیدکنید و واقعاً
را عربـی  گفتم چرا گفت چون عرب ها خیلی خلیج خلیج می کننـد و آن ! ناسیونالیستی بچه ها از علما صرفنظر شد
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گفتم حاال روي این کلمه و الفاظ بحث نمی کنم ولی به من بگو آیا شـماها علمـا را جـز عـرب هـا مـی       ! می خوانند
البته همه این بحث . دنباله بحث به نصیحت گویی گذشت. دانید؟ گفت بلی، باالخره آنها عرب ها را تایید می کنند

مبارزه به عهـده ي  «می خواهد برود ایران و می گوید که اینک هم کنار می کشد چونبرومندو ضمناً  . تلفنی بود
ها وضعش نامعلوم خبرنامهو . »مجاهدین افتاده ما هم که مجاهد نیستیم، من همان قدر این چهار بچه را بزرگ کنم

کنـیم کـه   م و این مسایل را حـل  یبعد به من پیشنهاد کرد که در کنگره اسالمی واقعاً بنشین. است چون بودجه ندارند
حل شدنی نیسـت ایـن رفقـا    تنها در کنگرهمسألهگفتم این ... اختالفات را کنار بگذاریم و یک واحد تشکیل دهیم 

قدر کم لطفی به انجمن هاي اسالمی نکنند و در این حوزه هاي محلی هم یک همتـی نشـان بدهنـد بـا کنـار      باید این
ت نمی شود شما حاال اگر مـی خواهیـد کـه اتحـاد ایجـاد      ایستادن و بر مبناي توهمات خود قضاوت کردن کار درس

یک تجدید نظري به نظر علما و مجاهدین و انجمن هاي اسالمی و حتی به نظر و گفته هـاي بـرادران   کنید چرا واقعاً
مـن آنـم   «: این سیاست انزواطلبی نسبت به همسایه هاي برادر و همدرد و حول نغمه. عرب و ترك و غیره نمی کنید

زدن را دستگاه هم اجرا می کند و تمام هم و غمش هم همین است و حاال شما عمالً به » تم پهلوان بوده استکه رس
حاال شما بگویید خلیج فارسی است و آن هم بگوید عربی است بعد بر . ایده هاي استعماري دستگاه کمک می کنید

بعد فکر می کردم آدمی که از ... ن را بزند و ببرد سر و کله هم بزنید و بگذارید که دزد سوم هم از میان درآید خرتا
عرش فکر و اندیشه به سطح مرز و ملیت پرستی افول می کند چقدر کوچک می شود اینها اصالً انگار که فرامـوش  

سی اي اعرابی ایـن ره کـه تـو مـی روي بـه ترکسـتان       به کعبه نرکرده اند دعوا سر چه بود به قول معروف ترسم که 
جمشیدقربانت. است
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دو روز قبل ما از سفر یک ماهه خود به ایالت .بسمه تعالی         برادر عزیزم آقاي دکتر یزدي سالم قربانت گردم
البته در نظرم بود که مسافرت را تـا کالیفرنیـا ادامـه    . برگشتم) یوتا، ایداهو، واشنگتن، ارگان(هاي شمال غرب 

بدهم و بعد بیایم به هیوستن و نتایج مسافرت را با شما در میان بگذارم ولی به علت سردرگمی کار دانشگاهم ناچـار  
یافـت سـعی   یک راست برگشتم به این شهر مرده در عین حال انشاءاهللا اگر کارم در این چند روز فیصله یوجیناز 

با برادران مسـلمان  طور عمده اوالً مالقات و دیدارغرض از مسافرت ب. ه روز آینده به خدمتتان بیایمخواهم کرد تا د
راهی بود و ثانیاً بحث و داد و ستد نظرات با ایرانی هاي مسلمان به منظور ایجاد تفاهم و نزدیکی هاي در شهرهاي سر

در عرض سال هاي گذشته سعی وافر کردم که از طریق نامه نگاري هاي مفصل . بیشتر و نتیجتاً همکاري هاي موثرتر
به هدف فوق برسم اینک جمع نامه هاي نوشته شده به اندازه ي یک کتابی مـی شـود ولـی متاسـفانه نتیجـه مطلـوب       

م بـروم و  این بار با خـود گفـتم برخیـزم و خـود    . نامه هاي جدي نوشتم و جواب هاي تشریفاتی دریافت کردم. نیامد
حاال ممکن است بگویید خوب چه اصراري بود که ایـن  . ببینم چه خبر است که گفته اند شنیدن کی بود مانند دیدن

همه رنج سفر را به خود هموار کنی؟ می خواهم بعضی مسایل برایم روشن شود که تکلیفم بسته به این مسایل است، 
من بارها گفته ام که خود را ... تا دریابم که اشتباه می کنم یا گناه می خواهم شنیده هایم را با دیده هایم تطبیق دهم 

چنان ایرانیتی می بخشد که در راهش فداکاري یعنی این اسالم هست که به من آن. اول مسلمان می دانم بعداً ایرانی
سی ها با بعضی حال اگر انجمن اسالمی فار. کنم وگرنه بدون آن خود می دانی که برایم سرزمین دیگر مطرح است

که گاهگاهی زمزمه آن به گوش می رسد مرا از عرش کلیت اسالمی به فرش ملیـت ایرانـی پـایین    » ایرانی گري ها«
.... به کلی عوض می شود و گمان نمی کنم که بتوانم در این قافله مشـتري رام باشـم و همـراه    مسألهصورت . آورد

می بینم کـه  . می سرایند» هنر نزد ایرانیان است و بس«ایم دگر باره نغمه نامه هایی دریافت کرده ام که باز می بینم بر
اتحاد، مـی بیـنم کـه بـاز خـوي      گروه فارسی زبان که اینک براي خود پر و بال یافته به انشعاب بیشتر می گراید تا به

لـوان بـوده اسـت    من آنم کـه رسـتم په  «می ترسم سرانجام این . طلب ایرانی در جمع اسالمیش نیز حکمفرماستتنها
مـی ترسـم   !کل حـزب بمالـدیهم فرحـون بشـویم    ... ما را تا به آنجا کشد که مشمول آیه شریف و سخت » گفتن ها

هم در سـطح عـالی آن کـه مسـئولیت رفـع      فرقه فراگیر در امت اسالمی بشویم آنتدانسته یا ندانسته ما نیز بانی یک 
برایم پیش بینی کرده انـد کـه تـو    . ه آمیز استعمار را به عهده داریمتفرقه هاي گذشته و خنثی کردن برنامه هاي تفرق

چـه درد بزرگـی   ! جـدا خـواهیم شـد   MSAباالخره از ! بخواهی یا نخواهی ما فارسی زبانان که انقالبی فکر می کنیم
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می نویسم برادران ایران را تشویق کنید در صفوف نماز جمعه ها درآیند که در ایـران اسـتعمار آن را از مـا    ... است، 
متوجه هستید مخالفت !ت دبیران مطرح شد و مخالفت شد و رد شدأگرفته است جواب می شنوم پیشنهاد شما در هی

می پرسم این انجمنی که دستور نماز جمعه واجب و انقالبی هم را نمیدهد پس براي . شودشد که نماز جمعه خوانده
چگونه از زیر بار این دستور محکم قرآن در می رویم، چه فرق دارد از بر کردن و یـاد گـرفتن قـرآن بـا در     . چیست

شـرکت نکنـیم در   MSAدر نمـاز جمعـه   . قاب نفیس کردن آن و مقدس خواندن آن در حالی که بدان عمـل نکنـیم  
می بینم مسلمانی مـا  . یم که از نظریات انقالبی ما تابعیت کننددارشان شرکت نکنیم پس چگونه انتظاریجلسات محل

هم مثل مسلمانی صحن قم و مشهد می شود که هر آخوندي چند نفر را دور هم جمع می کند و در یک صحن چند 
! اینها هم واقعاً به مصداق کل حزب بما لدیهم فرحون نیست. شودنمازهاي مختلف خوانده می نماز جماعت با پیش

راهـی انتخـاب مـی    آمده اند وقت نشست ساالنه فارسی زبان ها را طوري گذاشته اند که عمالً ایرانـی هـا را سـر دو   
حـزب بمالـدیهم   کـل  (یا این جبهه یا آن جبهه، یا این حزب یا آن حزب، یا این امام یا آن امام،گذارد با این یا آن،

بیایم نمی دانم این تصمیمات را که می گیرد رئـیس تشـکیالت   الرنسبتوانم تولیدومن نوعی چگونه از ) فرحون
می گوید من نیستم شنیده ام شما هم نیستید آقاي غفوري هم نیست پس کیست؟ نمی توانستند این کنفرانس را اقالً 

جلوگیري شود ولی مثالً عمداً طوري است که آدم نتواند حـداقل  در نزدیکی هاي تولیدو بگذارند که از این مشکل
و من گمان نمی کنم هـیچ مسـلمان   . شرکت  کند باید باالخره یکی فداي دیگري نمودMSAبه طور کل در کنگره 

و من از اول گفته ام که اگر روزي قرار انتخاب باشد من بـا همـه اشـکاالت   . ایرانی تابع قرآن موافق این تشتت بشود
را غیر خود چیز دیگر نمـی دانـم و   MSAکه زیرا را انتخاب خواهم کرد MSA ،MSAایرادها و عقب ماندگی هاي 

بلی برادر جان من با این دردها در سر رفتم که ببینم برادران دیگـر  .  اصالح و رفوم آن را نیز مسئولیت خود می دانم
عموم بـرادران و خـواهران را همفکـر و هماهنـگ یـافتم و      نظرشان چیست شاید من اشتباه می کنم خیلی خوشحالم 

اینک می توانم حرف هایم را با اعتماد بیشتر بزنم سعی خواهم کرد ریز مطالب را حضوراً با شما در میانه بگـذارم از  
راجع پیشنهاد جالبی کرده اید انشاءاهللا به زودي تنظیم می کنماشعار صابرراجع به . الرنس تگزاس تا یوجین ارگان

به جاي و وقت نشست خودمان از سه جاي پیشنهاد شده یک وقت باید انتخاب شود که تضـادي بـا کنگـره نداشـته     
به تگزاس بیاید تولیدو حداقل روز اول ممکن نیست براي اینکه امکان ندارد آدم در یک روز از تگزاسباشد در 

حوالی تولیدو باشد واقعاً با شرایطی کـه رفقـا پـیش    یعنی دوم سپتامبر در همان MSAبهتر است که روز آخر کنگره 
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حاضر شدن را مشکل یا غیرممکن کرده اند انشاءاهللا که صـرفاً اشـتباه بـوده اسـت وگرنـه      کانزاسآوردند واقعاً در 
جمشید. گناهش نابخشودنی است با ارادت هاي دیرین

979

16/حقگو، جمشید: از

یزدي، ابراهیم: به 

1974سپتامبر 15: تاریخ

برگشتم نمی توانستم تا فردا شیکاگوبسم اهللا الرحمن الرحیم    برادر بسیار عزیزم سالم همین چند لحظه پیش از 
صبر کنم و بعد از کمی استراحت جواب نامه شما را بدهم خوابم نمی برد دیشب هم کـه تـا سـاعت سـه و نـیم کـه       

ایـن بـار از نامـه    ... این راه هاي بی تفاوت و خستگی آور جلسه بود و بعد از نماز صبح هم که خوابم نبرد و بعد هم
شما خیلی خوشم آمد از آخر نامه شروع می کنم به جواب دادن، از اینکه با من به صراحت حرف زده ایـد بخشـش   
طلبیده اید آخر چرا بخشش؟ اي کاش که با من همیشه اینطور بودید و این صراحت را داشتید نمـی دانـم از حجـب    

ه دارید یا مسائل دیگر تا حال صراحتی در کالمتان نبوده است و از طرفی هم روحیه تخس و نپرس مـن از  زیادي ک
باعث شده من هم به واقع ندانم واقعاً در این خارج از کشـور  ... رفتارها یا انتظار پیش از حد صراحت گفتار دوستان 

ه که این همه جوش و خروش از خود نشان می دهد ما هـم  سر پیازم یا ته پیازم یا اصالً این نسل نوعی که به بار آمد
چه صیغه اي می توانیم باشیم؟ تعجب می کنید از این سردرگمی بلی علتش این است که هر امر پیش آمد ما نشستیم 
که بررسی کنیم و بدانیم که واقعاً اشکال چیست و چه بایـد کـرد و چگونـه اشـکال را از میـان بـرد و اصـالح کـرد         

امسال نتایج نشست هم . عاطفی بیش از حد باعث شده که خیلی مسائل اساسی تشکیالتی را ندیده بگیریممالحظات
بد بود هم خوب ولی خوبش از بد بیشتر بود بنابراین روي بدیش صحبت نمی کنم و به درد نامه هـم نمـی خـورد از    

) زهـی خودخـواهی  (ه مـن داشـت   خوبیش صحبت می کنم البته خیلی کم آن هم راجع به خودم یعنی خوبی کـه بـ  
بـه  ویسکانسـین جریاناتی که امسال پیش آمد تقریباً تکرار همان جریاناتی است که سه سال یا چهار سـال پـیش در   

این باز هم همان وقت تشکیل شده بـود و مـن گفـتم و شـما جـدي      . پیش آمد آن وقت هدف من بودم و امسال شما
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ن نشست هاي ما بود رسید که توانستیم اساسنامه را کالً تنظـیم و تصـویب   نگرفتید من در آن جلسه که با اهمیت تری
ي کـوچکی کـرد کـه در جریـان بـود      را نمی کـردم و در مغـایر آن کودتـا   کنیم اگر آن سختگیري هاي تشکیالتی 

وم نبود مصنوعاً آن عصبانیت را نشان نمی دادم کار اساسنامه در آن وقت محدود انجام شدنی نبود و به سال دیگر معل
غرض از یادآوري این امر من در آنجا جلسه از لحاظ انجام کار و بـه  . که تکلیف انجمن در دست باند چگونه بشود

ثمر رسیدن و تمام شدن کار اساسنامه با موفقیت و با وجدان راحت بیرون آمدم ولی با روحیه افسرده و بایـد بگـویم   
هیعنـی اینکـه آن همـ   ... و بعد هم منتسب به روحیه عصـبی بـودن   زیرا احساس کردم که آدم بد من هستم... مظلوم

نتیجه اش این شد که عمداً من کنار ،دادوبیداد من در آن جلسه که بتوانم ذهن هاي بی تشکل را خاموش کنم شک
حتـی  استفاده شد کـه  ءاز حسن نیت عموم سوباشم و باند پیروزتر از آنچه پیش بینی کرده بود از جلسه بیرون آمد و

نمـی دانـم آن   (شما را هم که قرار بود فرمالیته رئیستان بکنند نکردند شریک حداقل موي دماغی هـم نداشـته باشـند    
... تـرك  همـدیگر  و بعد هم روبوسی هاي تشریفاتی تبریک گفتن ها و بعـد ) وقت شما واقعاً موي دماغ بودید یا نه

هـایم را  کسـی نداشـتم کـه حـرف    ،قدر با بی طرفـان طـرفم  همه یک سو رفتند و من هم سویی و بسیار تنها دیدم چ
بود که مـرا مـی شـناخت و مـن او را و     یبگویم برداشتم یک شرحی نوشتم که به حسین بفرستم چرا که او تنها کس

شرحی از نشست و تحلیل که آنچه گذشت و اینکه چه باید کـرد بـه طـور کلـی، چـون      . آشنا به کار و همکاري هم
ن نسخه برداشتم به یکی دو دوست دیگر بدون نام و نشان آچرا نفرستادم همان طوري ماند و بعد از نوشتم نمی دانم 

براي اطالع اینکه کپی آن را برایتـان مـی فرسـتم    . فرستادم حداقل یک خوراك حوزه براي یکی از شهرها شده بود
بعـد ایـن   . دارم که چگونه گرفتاريمسائل کمترین است ولی الزم است می بخشید که وقتتان را زیاد می گیرم خبر

تا ... مزاج؟ و من مهر بر لبم زدم و خون دل خوردم و خاموش نشستم یچند سال ما بودیم و یک عضو فرمالیته عصب
دیدم هرچه باشد مهر این گروه به پیشـانی مـا   . طور ضد اسالمی پیش می رودامسال دیدم واقعاً مسائل عجیب باینکه 

فرصت خاموشی نیست چه می توانستم بکنم الی اینکه بروم با توده حرف بزنم با مردمی که هم زده شده است دیگر
سر ماه عضویت می دهند ولی دعوت به  نشست نمی شوند و دانشجویانی که از ایران آدرس انجمن را گرفته و آمده 

نجمن دارنـد رفـتم بـا آنهـا حـرف      اند آنها هزار امید و آرزو به هدف انجمن و چه انتظارات اسالمی از هیات مدیره ا
من تمام این مدت سال هاي گذشته خود را . بزنم نه اینکه حرف هایم به آنها بگویم نه بلکه حرف هاي آنها را بشنوم

گویم مذمت کرده ام و این اشکال بزرگ من است که هیچ به خودم حق نمی دهم همیشه فکر می کنم که آنچه می
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این است کـه پـیش خـودم    . بودم شاید درست نباشد و شاید ناشی از احساسات باشدهایی که کردهبینی یا آن پیش 
من تمام جریان امسال را به نوعی پیش بینی کرده بودم و مقداري به جلیل گفته بودم ولی باز می گفتم نگه می دارم، 

که اشتباه نکرده ام و والً بدانمبلی خوبی این جریانات امسال براي من از این جهت بود که ا. حتماً من اشتباه می کنم
خصوص شما متوجه بعضی مسایل بشوید که تا حال به علت خوشبینی هاي بی حدتان یا غیره اهمیت زیاد نداده ثانیاً ب

من خوشحال بودم از یک طرف با دست پر از مداخالت ایـن تـوده دانشـجو در    . یا اصالً مسایلی در میان نبوده است
ه یقین داشتم که آنچه می گویم تنها حاصل خیاالت شبانه و عصبی مزاجیم نیست بلکـه  شهرهاي مختلف برگشتم ک

از طرفی دیگر هم نتایج این نشست که مسایل خیلی زیادي را .همه این دردها را دارند. ها را می زنندهمه این حرف
ی کردم و نمی توانسـتم  روشن کرد و حداقل من پیش وجدان خود راضی شدم چه آنچه نسبت به بعضی افراد فکر م

به همکاریشان دل بدهم خیلی زیاد هم در اشتباه نبوده ام دیگر کـاري بـه سـایر    ) احیاناً طلب همکاري می شد(واقعاً 
من دلم می خواهد در این نامه فقط از خود حرف بزنم زیرا کـه نامـه   . جنبه هاي نشست ندارم که خود بهتر می دانید

ذرخواهی هم از صراحت قلم نمی کنم این بیانی است کـه وقتـی بـا دوسـتانم بـه حـد       و ع. شما همه راجع به من بود
همـدیگر را از لحـاظ خصوصـیات روحـی و اخالقـی      مـا بایـد واقعـاً   ... اخالص رسیدم این طوري صحبت می کنم 

ه مـن احتیـاج   به کار من احتیاج یا باین سال هاي گذشته خاطر جمع نبوده ام که شما واقعاًبشناسیم من هیچ وقت در
همیشه می ترسیده ام یا نگران بوده ام که باندي هم داخل نهضت باشد، البته نه اینکه شما هم باندي باشید نـه  دارید؟

چقدر شتاب زده بود آن جلسه آن سال ها، دیگر دو تن تـازه وارد چـه   ! بلکه اینک شما هم به تدریج فرمالیته بشوید
جاي رهروان این را با هـم قـاطی نکنـیم شـما     ) انجمن(آنجا ي عاشقان  است وشدند، آن وقت گفتم فالنی اینجا جا

امید زیاد کار کردن و فداکاري نزدیکی فالن کس را به رخ من کشیدید، یادتان باشد صـحبت از کمیـت کردیـد و    
ا چقدر بـه ایـن   همین االن این که این حرف ها را می نویسم که نمی دام شم... مالك هاي کیفیتی را نادیده گرفتید 

واهللا بـاهللا مـن   ! مسایل اهمیت می دهید باز هم می گویید من احساساتی شده ام یا ناشی از حالت خاص عصبیم است
همیشه این مسألهنظر خاصی به کسی ندارم من در این کارها هیچ وقت خودم مطرح نبوده تا احساساتم مطرح باشد، 

.  بگذریم از گذشـته هـا  ... ی دارد و چقدر به اسالم مفید است و بس بوده  است که این همه تالش چقدر روح اسالم
بعد از دیدار و بحث با برادران خود در شهرهاي مختلف من هم می خواستم بیایم یک هفته پیش شما و من هم مـی  

یسـتم و  آخر من به هـر جـا رفتنـی  ن   . می خواستم بدانم که مرا به کجا می برند. خواستم تکلیف خود را روشن نمایم
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کسـی کـه   یکی افـراد بسـیار عالقمنـد،   (نمی توانستم که تنها با پاره کردن دعوت نامه انجمن تکلیف را روشن نمایم 
همیشه اگر پول خواسته ام زیادتر از حد خود داد و کتاب و نشریه هم دو برابر خریده است وقتی دعوت نامه یا پیش 

کند و بعد با آن دوست عزیز ما در ارگان هم صـدا مـی شـود    دعوت نامه عجیب انجمن به دستش می رسد پاره می
تولیـدو وقت نشد که همان وقت به آنجا بیایم و شما هم گفتی نیایید در !) که این چه دکانی است که باز کرده اند

انجمـن  ولی باید بگویم الحمداهللا من اینک بعد از این جریانـات و نتـایج   . و مثل همیشه ندیدیم. همدیگر را می بینیم
و از لحاظ نهضت هم مـن آگاهانـه   . تکلیف خود را روشن می بینم وگرنه زیر بار مسئولیت عظیم نشریات نمی رفتم

تصمیم گرفته ام و اینک برایمان خود نسبت به آن پا بر جا هستیم و خود را به شدت مدیون آنهایی می دانیم که این 
هـر چـه هـم باشـی     . برادر روي من کامالً حساب کن. یان گذاشتنداز سال ها در خارج از کشور بنفکر را دوباره بعد

من اینک بعد از درس که امسال حساس ترین سـال آن  . صریح تر حرف بزنی خوشحال تر می شوم و خاطر جمع تر
این اسـت کـه تـار و پـود     مسأله. دارم نه فکر کنی که نمی آیم نه خوشحالم.  مسئولیت عظیم دیگر اسالمی5. است

من اینک آن کتابچه در دست تهیه است و جلسه کوچکی بـا  . همین فعالیت هاست وگرنه زندگی یعنی چهزندگیم
حاال . هم در شیکاگو داشتیم و تصمیماتی گرفتیم و انشاءاهللا به عمل می رسد حتماً شما از نتایج جلسات اطالع دارید

. ل انتقال به شیکاگو یا جـاي دیگـر اسـت یـا نـه     نمی دانم بعضی از کارهاي شما قاب. هم منتظریم که شما چه بگویید
این آدم بعد از این همه روضه خوانی ها  . را در آن حد که هست نگه دارید و بیش از آن ظرفیتش را نداردطاووس

. باید رویش کار کندجلیلهم بهزاد. همیشه در شک است که در انجمن باقی بماند یا ملحق به کنفدراسیون باشد
هنـوز غفوري.واقعاً خیلی خوب است. کلودخدا قدرت و قوت بدهد به . بی روح تشکیالتی استآدم تک رو و 

کمیته فرعی 5من هم در انتشارات سه کمیته عمده و .  هاش صحبت خود را ادامه خواهم دادمن با. خیلی نپخته است
قتصـاد، اجتمـاعی، نشـریه داخلـی ـ      فلسفی و ایدئولوژي، تاریخی و ادبـی، ا :توزیع، تعلیماتیتشکیل می دهم چاپ، 

این گروه هاي مطالعاتی خیلی کار بزرگ تمام نشدنی نخواهند کـرد و  . پیشنهاد چاپ کارت و تقویم هم شده است
... بلکه به صورت مقاالت دو سه صفحه اي مثالً در سه گروه تاریخی، مملکتی در دو صفحه چگونگی رشد و نمو و 

) سـمیه (بدهیم حوزه، یا مثالً در یک مقاله دو سه صفحه شرح حال اولـین شـهید اسـالم    رامطه را مطالعه کنند و بعد ق
چـاپ هنـوز   مسـأله . توزیع را مـی خـواهم بـا شـریفی ملحـق بکـنم      . و همچنین سایر موضوعات. شرح و تحلیل شود

و . نشریه داخلی عبارت اسـت اخبـار و چـاپ آن مقـاالت    . تکلیفش روشن نیست، تا ده روز دیگر روشن خواهد شد
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ي کنید و خدا هـم  براي خدا فداکارشما . انشاءاهللا خداي بزرگ یاورتان گردد. نشریه داخلی نهضت هم راه می افتد
د با اجازه تان دیگر تمام کنم می ترسم که دیگر خیلـی  یاششما را کمک می نماید زیاد ناراحت مسایل پیش آمده نب

هادي–با ارادت ها . الطائالت  بنویسم به شدت سرم سنگینی می کند

980

17/حقگو، جمشید: از

یزدي، ابراهیم:به

1975آوریل 21: تاریخ

مطالب تکـراري دارد کـه بـه    راجع به پیام بعضی ها اشکال می گیرند کهی          برادر عزیز و ارجمند بسمه تعال
خصوص معلوم نیست که همه نشریات که یـک  حاال این تکرار مکرات الزم است بعقیده من این اشکالی نیست که 

س تمام جراید ملـی قـرار   أرپیام کالً حاال در. مطلب را تکرار می کنند می خوانند بنابراین نگران این انتقاد نباید بود
د در م دارد یک مقاله کلی در زمینه یا ایدئولوژي یا تحلیل مسایل سیاسی روز مـی باشـ  به نظر من چیزي که ک. دارد

برایتان راکتور اتمی در ایرانو یکی دیگر احتماالً راجع به نفتیک مقاله در زمینه .این باره باید کوشش کنیم
، )نهضـت (» مکتـب «د از جلسـه  راجع به حال خود پرسیده بودي که انشاءاهللا رفع خستگی شده باش.   خواهم فرستاد

جلسه مکتب خستگی آور نبود بلکه برایم بسیار جالب بود و رفع خستگی ولی باید بگویم که عقـب مانـدن در کـار    
از یک سال هدر رفتن عمرم شده و این باعث. هنوز خوشحال نیستمآمدمسنت لوئیسخودم خسته ام می کند از 

. هفته تمام می کنم و می فرستم انشـاءاهللا 2را بعد از جزوه صابر. می شودولی انشاءاهللا درست . و این رنج می دهد
سـم و آدرس  ا. ا چـاپ کنـیم  گفتم و بسیار کار جالب است که اگر ما آنها رحسینراجع به نمایشنامه ها نظرم را به 

یادم . ان را پیدا نکرده امهر چه گشتم نامه هاي رد و بدل شده مجمالیراجع به .   ایرانی ها را برایتان خواهم فرستاد
می آید که یک جاي بخصوص گذاشتم در هر حال می توانم همین طوري نظرم را بدهم بعد که نامـه هـا پیـدا شـد     

کنفدراسـیون خیلی معتقد بود کـه بایـد بـا    اوالًاین می آمد این آدم از نامه هاطوري که کالًب.برایتان می فرستم
در ایران باال مجاهدینه عالقه مذهبی او بیشتر از آن جهت پیدا شده که کار همکاري کرد، و من احساس کردم ک
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گرفته و بنابراین طریق مذهب را این حاال موثرتر از هر جریان دیگر می داند ولی مذهبی که خودش تعریف می کند 
و حرام نباید وقت خـود  یعنی چون نمی فهمیم نباید وقت تلف کنیم یا با بحث حالل! ن خوانده نشودآکه در آن قر

و به هر طریقی که شده باید از اختالفات گذشت و با کمونیست و . معتقد به همکاري با کمونیست ها بود.تلف کرد
در عین حال احساس کردم که یک آدم بدبینی باید باشد که به همـه چیـز ایـراد دارد و    . غیرکمونیست متحد گردید

یـک احسـاس نمـی    مـن بعـد از کلـی مکاتبـه نمـی دانـم،       . نه نیز می باشدداراي یک روح برتري طلب و خودخواها
جنبـه  و مسـایل اسـالم صـرفاً   "مکتـب "اوالً از نظر عالقمند بودن بـه مـا  . ت که با این آدم من خیلی آشنا باشماشذگ

الً از هـر چیـز   مصلحی دارد نه ایمانی ثانیاً از نظر سیاسی نمی توانستم خاطرجمع باشم که باالخره تکلیف چه باشد مث
سعی می کنم که پیـدا کـنم و برایتـان بـاز     . جنبه مصلحتی دارد نه ایمانیکه باز صرفاً. قاطی کنیمدارم وبریک چیز

.با عرض سالم التماس دعا دارم. بنویسم

981

18/حقگو، جمشید: از

یزدي، ابراهیم:به

5/9/1975: تاریخ

مقاله ضمیمه همان مقاله نفتی است که از یکی دوستان عالقمند گرامیملرحیم       برادر عزیز و بسم اهللا الرحمن ا
قطعه . طوري  بدون ترجمه بگذارید باشدهمانسوره تبت یدامقاله خوبی است اول مقاله . خواستم که برایم بنویسد

مکتب ه به در پیام چاپ می کنید که هیچ و اگر فوري پس بفرستید کشعر ضمیمه را یکی از خواهران فرستاده اگر
یـک سـري   . ش را با این نامه مـی فرسـتم  الر ارسالی آقاي بهشتی به اضافه درخواستد5چک و . ارسال گرددمبارز

در شرایط فعلی . براي من پیام مجاهد نرسیده است. آدرس هاي جدید برایتان می فرستم که اگر ندارید استفاده کنید
. نمان مرا می دهد؟ البته آبونمان هوایی نه زمینیآبونه بشوم پیام آبوتهران اکونومیستاگر براي 

982

19/حقگو، جمشید: از
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یزدي، ابراهیم:به

1975اکتبر 24: تاریخ

. تنگ شـده اسـت  دلم برایتان واقعاً. قربانتان گردم. بسم اهللا الرحمن الرحیم            برادر عزیزم آقاي دکتر یزدي
در هر حـال امیـدوارم کـه    . نیست بلکه گرفتاري هاي دیگر در پیش بوده استتاخیر در ارتباط تنها به خاطر ازدواج 

5کـه بـه همـراه نامـه اش مـی فرسـتم و       بهشـتی دالرش از بابت حساب آقاي 18چک ضمیمه .جبران مافات شود
. یعنـی در آن راه خـرج شـود   . بـرود خمینـی دالرش مربوط به کس دیگر که بابت صدقه داده که به حساب آقاي 

به آدرس هاي یـاد شـده در نامـه ي    .  فرستادمحسیناز پاریس نامه اي داده بودند که به آدرس آیت اللهیآقاي
بقیـه  . یا بفرسـتید کـه مـن بفرسـتم    . اخیر فرستادم و از شماره هاي آینده لطفاً جزو لیست بگذارید» پیام«آقاي بهشتی 

قـدر بیجاسـت مـن الزم بـه     انتقـاد شـنیده بـود کـه آن    ز شـما دو  یک نفـر ا . خواهد رسیداحواالت به زودي به اطالع 
ازدواج ما بسیار غیرمترقبه بود و آن روز که در کنگره از من پرسـیدید کـه آیـا کسـی را در     . یادآوري برایتان ندیدم

و یک مرتبه در مقابل این پیشنهاد قرار گرفتم می خواستم بگویم نـه،  سنت لوئیسآمدم به . نداشتمنظر دارم واقعاً
خانم را که می شناسید، اینک بعد از خواندن قـرآن و نهـج البالغـه و نهـج     ... د توکل به خدا کردم و بلی را گفتم بع

همین دلیل بـه سـراغ   الفصاحه بسیار منقلب شده و بطور کلی راه و رسم اسالمی صددرصد در پیش گرفته است و به 
با سـالم و  . تا نامه بعدي خداحافظ...  ي می خواهد خیلی عالقمند کار کردن است ولی آمادگی زیاد! ما آمده است

. آدرس خانه ام عوض شده و نامه و نشریه ها را به آدرس پیشم بفرستید-جمشید . صلوات 

P.O.BOX 11893, Clayton, Mo. 63105, Phone: (314) 432 5467

983

20/حقگو، جمشید: از

یزدي، ابراهیم:به

1976ژانویه 29: تاریخ
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بروم انشـاءاهللا  اسپرینگ فیلدآخر هفته در نظر دارم اگر اشکالی پیش نیاید به ه تعالی      برادر عزیزم سالم بسم
3یا 2از نظر خودم من فعالً اینجا هستم اگر اشکالی پیش نیاید انشاءاهللا حداقل . از آنچه قرار بود توفیق حاصل بشود

دانـم  ولـی نمـی  . مایل تـا اینجـا راه دارنـد   30یا 20است یسسنت لوئشهرك هایی در اطراف . سالی اینجا هستم
یا آیا اصـالً  . چطور باید صندوق گرفت، چون باالخره یک نفر باید بگیرد و آدرس مشخص شخصی هم داشته باشد

می شود که به نام پیام گرفته شود؟ راجع به زن من، هنوز از کارهاي من سر در نمی آورد، البته خودش فکر می کند 
و من فکر می کنم در آینده تا . و اما بسیار مشتاق به فعالیت هاي سیاسی اسالمی است. ه می داند، البته که نمی داندک

و اسـتخدام  MEA Timesاطالعیه موضوع مقالـه  . حدودي وارد جریان بشود و الزاماً در این آشنایی باید تعجیل شود
ت کردم ایـن  ببا شما درباره اش صحMSAان است که در کنگره ماجراي این مقاله هم.ایرانیان توسط سیاي آمریکا

شخص آن وقت اصرار داشت به نحوي بتواند این جریان را تحت  نظر نهضت آزادي ایران با جبهه ملی سـوم انجـام   
من و یکـی از .نهضت می تواند به من کمک نمایدبعد می گفت جبهه ملی سوم که عمالً کاره اي نیست ولی. دهد

ملی غیرنهضتی همیشه به این موضوع با نظر احتیاط نگریستیم و همـان وقـت بـه او گفتـیم کـه در ایـن کـار        دوستان
سـیا و  (به این سادگی نیست که تو بتوانی سر در بیاوري و مثالً رابطه آنهـا  مسألهمواظب باش و اصالً قطعش کن که 

داد و حتی از ضبط صـوت هـاي مـا اسـتفاده مـی کـرد و       ولی این کار را ادامه... را با این افشاگري بهم بزنی ) ایران
باالخره او به من گفت که از این ملی ها که کاري به عمل نیامد ناچار شدم برم به یک مجله آمریکایی و قرار اسـت  

یـا  70یک بار در سال . یک وضع مبهمی دارداحمد جبارياین آدم . و همان که چاپ شده است. که چاپ شود
ن عکـس هـایی را از آنجـا آورده، ایـ    . می رفتنـد ) مجاهدین(همان وقت که خیلی از ایرانی ها لبنانه رفته بود ب71

داشت و بعداً یک روز بـه مـن   رفت و آمداینجا بود این با او  برلیانتا . جبهه ملی سوم بودهسفرش ظاهراً به اختیار
گفت که به علت نداشتن پول دم و دستگاهشان را برچیدند و پیشنهاد می کرد که علما یک فتوا بدهنـد کـه حجـاج    

آمدم شروع شد سنت لوئیسآشنایی من با این آدم از وقتی که به . عوض مکه رفتن پولشان را به جبهه ملی بدهند
شنایی قبلی با د با من آشنا شد و همان وقت خیلی برایم کمک کرد و هیچ گونه آو آن وقت از طریق دپارتمان اقتصا

وقت به من گفت که در جبهه ملی سوم هست و  بسیار ضدکمونیست می نمود و تقریبـاً بسـیاق   و همان . من نداشت
و آن لیسـت  . ها آمده اند اسم مرا جز سازمانی ها چاپ کرده اندکنفدراسیونییک پان ایرانیست و گفت که این 

مـن بعـداً از آقـاي ایـزدي کـه ایشـان را       . را هم نشان داد که اسمش را کنفدراسیون جز لیست سازمانی ها نوشته بود
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گز همچو کـاره  پرسیدم و ایشان گفتند که این کار بی اساس است و ایشان هرمسألهخوب می شناخت راجع به این 
پنسـیلوانیا ی چاپ تمبر دکتر مصدق بوده که چند سال پیش در که تا حال کرده یکیاز پراکنده کاري های. نیست

. ت که یک نمونه آن به پیوسـت اسـت  عدد به من داده اس50یا 25این کار را کرده است و از باقی مانده اش حدود 
. نـد یک زمانی مقاله اي از پیام مجاهد را به انگلیسی ترجمه و براي اکونومیست لندن فرستاده و آنها هم چـاپ نکرد 

را بـه انگلیسـی ترجمـه کـرده و دنبـال ناشـر مـی        ماهی سیاه کوچولوکتاب .ین مقاله ترجمه شده را من دارمهم
مقاالت ).  شرکت انتشار این کار را بکند، ترجمه آماده است و نقاشی هاش هم شده است( گردد، می گفت انجمن 

کارها انجام داده دلیلش این است که می خواهد اینک که این. متعددي براي خبرنامه آن وقت ها ترجمه کرده است
تمـام کتـاب هـاي اسـالمی را از مـا      . کالً ما تا حال باالخره از ایـن سـر در نیـاوردیم   ! که سیا و ایران را در هم افکند

عالقـه دارد . یک کلکسیونی از تمام اعالمیه ها و مقاله هاي انگلیسی و فارسی راجع به ایـران دارد . خواسته که بخرد
که به هر جلسه ایرانی اسالمی یا سیاسی سر بزند در جریان سفر زاهدي به سنت لوئیس براي گرفتن دکتراي افتخاري 

تظاهرات را کامالً دنبال می کرد ولی خودش در تظاهرات حاضر نشـده بـود ولـی در همـان روز     مسألهدر حالی که 
لوئیس را پیـدا کنـد و ایـن موضـوعی اسـت      کوشش می کرده است که آدرس و تلفن اعضاي انجمن اسالمی سنت

عصـا  ه عجیب و مشکوك کننده از نظر شخصیتی این آدم را نتوانستم روش تصمیم بگیـرم و همیشـه بـاش دسـت بـ     
. و به عقیده من روي این آدم هرگـز نمـی شـود حسـاب کـرد     . و خودش هم از نظر خودش بی تکلیف است. هستیم
خاطر سادگی اش انجام داده است یعنی جزو همان پراکنده کـاري هـاي   را یا بگرفتیم این کار ي که ما اینجا انتیجه 

. را از نظر دولت ایران مستحکم تـر کنـد  یا اینکه می خواهد وضع خود) در عین حال بعید به نظر می رسد. (دیگرش
الیـت هـاي سـیا    طور کلی نوشته شود از کارهـا و فع له چیزي نوشته شود بهتر است که باگر خواستید راجع به آن مقا

که دارند از قرار معلـوم سـیا   یبست در اختیار آنهاست ولی عدم اطمینانبیت جاسوس و با همه اینکه شاه دردرباره تر
یعنی دو موضـوع کلـی قابـل    . پیشنهاد دادن به محصلین ایرانی که نترسند و به این دام نیافتند. دنبال خیلی ها می رود

زلزل وضع حکومتی ایران به طوري که سیا عالوه بر ساواك خودش مـی خواهـد   ـ ت1: توجه است درباره این جریان
. ـ عدم اطمینان به شاه و دم و دستگاهش2. که مستقالً تحقیق کند و ریشه هاي ناامنی ها و اغتشاشات داخل را دریابد

هـم بنویسـم روزهـاي    یک موضوع را . مثالً حاال این جریان فاش شودکه این هر دو البته موضوع تازه اي نیست که
قصد فاش کردن نداشت به من می گفت که این کار می خواهد زیر نظر یک سـازمان سیاسـی مـثالً    اول احمد اصالً
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ولـی  . خصوص توي دربار و تا بتواند از همان جا پی به جریانـات ببـرد  بدهد و بعد برود داخل دستگاه بنهضت انجام
بسیار در تالش بود که بتواند با یک نفر نهضتی تماس بگیـرد و ایـن   . دبعد یارو شغلش را در ایران ضمانت نکرده بو

طور که گفتم از همان تلفن اول کارهایی را قدم بـه قـدم بـا مـن در میـان      و همان. را تحت نظر آنها انجام دهدجریان
. م خاطر جمع بشـوم گذاشته بود و حتی اینکه چه سوالی بپرسد و از این حرف ها ولی با همه اینها من ازش نتوانسته ا

و اگر موضـوع جدیـدي راجـع بـه ایـن جریانـات پـیش آمـد         . آن مقاله من که از پیام ترجمه کرده برایت می فرستم
ر تبیـنمش و فکـر نمـی کـنم از آن چـه نوشـتم بیشـ       نظـر دارم ب امـروز در  . هنوز بعد ازچاپ ندیـدمش . خواهم گفت

قربانت . دستگیرم بشود

می فرستاد و آمادگی خود را براي توضـیحات  CHURCHاز مجله را به سناتور بعداً دیدمش و داشت یک نسخه 
و بعد یک مقاله دیگـر تنظـیم   . یک نسخه دیگر را خودش بدون امضا به سفارت فرستاده است. بیشتر اعالم می کرد

روزنامـه  و به تمام دانشگاه هاي آمریکـا مخـابره خواهـد شـد کـه در     . شده که در روزنامه دانشگاه چاپ خواهد شد
به من استدالل می کرد که این کار را از آن جهت فاش کرده که . نند تا دانشجویان در جریان باشندکهایشان چاپ 

مـی گفـت مقالـه را زیـر نظـر      . خدمتی بکند، به مردم و ایران و در عین حال اوضاع را نشان دهد که چـه مـی گـذرد   
مقالـه اي کـه در دانشـگاه چـاپ     . برایش اشکال ایجاد نکنندگدار آب نزد وش تهیه کرده که از نظر دستگاه بیخود

که زیراکس شده است، صفحه مربوط که انتقاد از حزب توده  جزوه شناختـ P.S.  خواهد شد برایتان می فرستم
قربان شما . شده بود، عمدي یا اشتباهی حذف گردیده است

984

21/حقگو، جمشید: از

یزدي، ابراهیم:به

1976ن ژوئ8: تاریخ

بسم اهللا الرحمن الرحیم      برادر عزیز و ارجمندم ابراهیم سالم چقدر حیف شد که تو آن روز با عجله کنگره را 
بگذریم از مضار دیگر تضاد زمانی سـمینار اخیـر گـروه    . رکت نماییترك کردي و نتوانستی به طور کامل در آن ش
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نسبت به ایران و اسالم و خود گروه، عدم امکان شرکت شـما در  MSAدر کالیفرنیا و کنگره ي ) PSG(فارسی زبان 
بـا کسـی سـخن بگـویم     MSAکنگره خود ضرر بزرگی بود، نمی خواستم دگر باره در رابطه با گروه فارسی زبان و 

زیرا نتیجه ي مفیدي که نمی داد تازه باعث سوءتفاهماتی هم می گردید و تا لوازم دیگري پیش نیاید این آخرین بار
است که موضوع را مطرح می کنم و تازه صحبت کردن در این باره هـم کـاري بـی فایـده اسـت زیـرا کـار از کـار         

از PSGگذشته و آنچه از دو سه سال پیش پیش بینی می شد جامه عمـل پوشـیده اسـت و آنهـا کـه آرزوي جـدایی       
MSAیا سـه سـال پـیش آن وقـت کـه بسـیار       را داشتند به کام دل رسیده اند، یاد حرف برادري می افتم که دو سال

گفت فالنی تو بخواهی یا نخواهی باالخره گروه فارسی زبـان از  . تالش می کردم که این جدایی و تفرقه پیش نیاید
MSAنه آن وقت جواب قانع کننده اي براي لزوم این تجزیه و تفرقه ارائه مـی شـد و نـه حـاال جـز      . جدا خواهد شد

مدت ها فکر می کردم که اسالم تنها . جویانه ایرانی تعبیر و توجیه کنیمتجزیه طلب و انزواا به همان روحاینکه آن ر
عاملی است که می تواند ملت متفرق و متجزاي ایرانی را دور یک علم واحـد جمـع کنـد ولـی اینـک دارم در ایـن       

یعنی اسالم که در آن هر . نموداینطور نیست بلکه باید در مسلمان بودن خود شکنه واقعاً. عقیده ام شک می نمایم
بتی می شکند و مرز مرز  فکر می گردد و کشور، کشور اندیشه و سلطنت، سلطنت خدا و همه مـردم از هـر شـعبه و    

عامل وحدت و هماهنگی است و این ماییم که قبیله ي، عرب و یا عجم، سیاه یا سفید برتري جز به تقوا ندارند واقعاً
قبـل از اینکـه   . اخته ایم که در آن هنوز در بند تمایالت و توهمـات قـومی و ملـی هسـتیم    اسالمی مطابق میل خود س

هنوز فکر ما از محدوده . استعمار ما را به بند بکشد ما خود را به دست خود در بند تمایالت و توهمات اسیر کرده ایم
انگار کـه همـه در   . م و عجیب استقالب هاي تعیین شده تجاوز نمی کنند، هر کسی به نوعی گرفتار انجماد شده ای

سراب زندگی می کنیم و از این همه اسارت هاي خود در غفلتیم این است که نه حاضر به شکستن آن انجماد هستیم 
و نه پاره کردن این قالب ها و نتیجه هر کسی متشکر از خود دلخوشیش به ساخته خویشتن است، مسلمانان نیز شـده  

و فرقوا دینهم ... ه گروه باز و متفرق و هر گروهی هم، مفتخر به خود و کارهاي خـود  اند همانند غیر مسلمان، هم
فوق گفته ام و به این آن نوشته ام مسألهحرف هایی که راجع به ! و کانوا شیعاً و کل حزب بما لیدهم فرحون

توانستم به دوسـتان حتـی   متاسفانه یک چیزي را از این همه وراجی ها ن... اگر جمع می کردم کتاب قطوري می شد 
به طور کلی می کـنم بـراي   MSAخیلی نزدیک خودم بفهمانم که اگر اصرار در وحدت و عدم جدایی و شکاف با 

ت أ، دفاع از مسایل مبتال به خودمان است فریاد براي باز کردن حصاري است که هیPSGنیست بلکه از MSAدفاع از 
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و هندو را از آن خبري نباشد و در قالب ملیت مرتجعانه فارسیش در بر ملت ما کشیده که ترك و عربحاکمه دور
مـی ... اختیار دشمنان خود هر چه می خواهند بر سرش بکوبند و بی خبر از دیگران دار و نـدارش را بـه یغمـا برنـد،     

هاي شما، این خواستم به این برادرهاي فداکار و در آرزوي جهاد بگویم که آیا این انزواي شما این در خود لولیدن
جدایی و این گریز نه از برادران بلکه از همدردانتان به نفع کی تمام می شود؟ چه بهره اي از این بـی هـم بـودن مـی     

اگـر در عقیـده خـود    ! خود علیه دشمن مشترك مـی بندیـد  برید و چه طرفی به نفع گروه خود و در نهایت به مبارزه
ر ایجاد حسن تفاهم با ترك و عرب و هندي پافشـاري کـرده ام همـه    دMSAراجع به شرکت فعاالنه در حوزه هاي

براي همین تفاهیم بوده براي در هم شکستن نقشه هاي استعمار براي تفرقه امت اسالمی بوده براي از بین بـردن روح  
ت بـه وضـع   تفرقه و نفاقی که دشمنان اسالم میان ماها ایجاد کرده اند بوده، براي روشنگري، براي آگاهی دادن نسـب 

ه و در نهایت براي این بـود . ش نمی آیدشایران اسالمی بوده، یعنی رفتن در مسیري که هیات حاکمه ایران اصالً خو
خواهـد  زدگی با بیچارگی و ظلم و ستمی که ما را در برگرفته و هیات حاکمـه نمـی  استعمارمسألهخود را مسألهکه 

مـی پرسـم آیـا ایـن کـار بـذر       ... کسی از آن باخبر شود به گوش نه ماوراء دریاها بلکه به همسایگان خود برسـانیم،  
در جلسات کـوچکی کـه امسـال در    ) ...  MSAاستدالل یکی از دوستان در همکاري با (پاشیدن در شوره زار است؟ 

MSAگذاشتن سمینار در این موقع همزمان با کنگره ساالنه جوار کنگره با ایرانی ها داشتیم همه قبول می کردند که

می پرسم که آیا این کار غلط نتیجه کارهاي غلط دیگر قبلـی نیسـت کـه ماهـا همـه یـا       کار بسیار غلطی بوده است،
در اکالهمـا و کنفـرانس   PSGاهمیت ندادیم یا تشخیص ندادیم یا سکوت کردیم؟ مسلماً اگـر از همزمـانی سـمینار    

انتقاد اساسی می شد کار به اینجا نمی انجامید که حاال درست همزمـان  PSGدر کانزاس از مسئولین MSAه اي منطق
کنفدراسـیونی همـه را گرفـت و    وز آب و تاب سخنرانی هاي علمـی ضد آن ر. سمینار تشکیل بدهندMSAبا کنگره 

ت اگر نظر شما درست بود تـا حـاال بـاالخره    توجه نکرد و یکی از دوستان در مقابل انتقاد من گفمسألهکسی به این 
کس دیگري نیز با تو هم صدا می شد چون نشده پس بنابراین تو ناحق مـی گـویی و در آنچـه فکـر مـی کنـی بایـد        

تجدید نظر کردم دوباره سه باره فکر کردم باالخره خودم نیز نتوانستم خود را قـانع کـنم کـه یـک     ! تجدید نظر کنی
دیدم ! است و بس را بسرایمحماسه هنر نزد ایرانیانخط بکشم و بیایم من هم MSAر بر دفعه و براي همیشه دو

سرودن همچو نغمه اي در این زمان حساس خود کمال بی هنري است، نه تنها هنر نزد ایرانیان است و بس بلکه کلی 
بگذاریم حاال که ایـن  ! ... ست و زرمنابع نفت و زر همچنین، ولی متاسفانه آنچه ایرانیان را بهره اي نیست همان هنر ا
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همه بازار تفرقه انداز حکومت کن استعمار گرم است اگر گناه نباشد اشتباه بزرگی است که ما بیاییم در ایـن سـطح   
بی نهایت کوچک شده مثل رژیم هاي دست نشـانده حسـاب خـود را از بـرادران و همسـایگان خـود جـدا کنـیم و         

را به این شدت که من MSAجدایی از مسألهممکن است دوستان دیگر . کمک نماییمناخواسته عمالً به این رژیم ها
می بینم نبینند یا به این اعتبار و اهمیت آن را مطرح نکننـد اگـر علـت را خوشـبینانه بررسـی کـنم بـر مـی گـردد بـر           

اشـکاالت واقـف   و سازمان آن وجود دارد که من بیش از هر کس دیگر به آنMSAاشکاالتی که در کادر رهبري 
آفاتی هست ولی این آفات ها دلیلی نمی شود که ما این مریض را به حال خود بگـذاریم،  MSAهستم، در ساختمان 

خـاطر خـود مـا و    خورد نه بخاطر خط و خالش بلکه باگر به عالجش هم نکوشیم با همه مریضی خیلی به درد ما می
اهمیت نمی دهیم به اینکه می MSAگیریم به نقش خود در رابطه با مسایل ما، ولی باید بگویم اصوالً ماها جدي نمی 

طلـب و  ا ایرانـی هسـتیم بـا همـان روح تنها    باالخره مشود کاري کرد و جریان را عوض نمود ایمان و اعتقاد نداریم،
کنـیم و  اگر به حـال روحـی و هیجـانی ایرانـی خـود تسـلط پیـدا        ! انزواپیشه و در عین حال مشتبه در خود گنده بینی

حوصله به خرج دهیم و تا اندازه اي صبر و تحمل داشته باشیم نتایج بسیار مطلوبی براي معرفی ایران اسـالمی چـه از   
. می شـود گرفـت  MSAاز جهت اسالمی از همین شرکت صادقانه از کنگره ها و کنفرانس هاي چهجهت سیاسی و

د یکی از دوسـتان در حـالی کـه از نتـایج حاصـله      شدر آخرین ساعت کنگره وقتی جمع کوچک ما از هم جدا می
که از این موقعیت ها استفاده نمی کنیم،» واقعاً ما چقدر خنگیم«کنگره نسبت به ایران احساساتی شده بود گفت که 

خنگی نیست بلکه خریت است این فرصت هـا را از دسـت دادن و از   ! گفتم نگو ما خنگیم بلکه بگو ما چقدر خریم
بهره ي وسیعی است که در جمع خالص و مخلص تنها ایرانی ها هداف سیاسی اسالمی خود بهره نگرفتن،آنها براي ا

، بلکـه از  MSAامسال با سال هاي دیگر بسیار فرق داشت، نه از جهت سازمان MSAکنگره . به دست آوردنی نیست
ه طور داغ مورد بحث ما در حوزه ها اصوالً مطالب همان بوده که امروز ب... جهت موضوع کنگره و سخنرانی هاش،

کاالپرستی، الینیاسیون، از خودبیگانگی، و مثال هایی در همان ردیف مثل مسألهاز کتاب هاي شریعتی است، از قبیل 
باالخره لزوم برخاستن و قیام و طرد . که شریعتی هم راجع به آن نوشته اي داردعصر جدید چارلی چاپلینفیلم 

پیروزي ویتنام کافر علیه آمریکا و شکست هـاي مفتضـح مسـلمانان    مسألهاستعماري، مقایسه پرده يسرژیم هاي سر
، تقدم مبارزه علیه فقر و گرسنگی )کرده استجزوه شناخت مجاهدینتحلیل و نتیجه گیري همان بود که در (

نران ها نیز با گذشـته بسـیار   سخ... و استعمار، و اشاره و بحث آیاتی مانند سوره ماعون که مورد بحث ماها هم بوده، 
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و چند نفر دیگر که به اسم یادم نیست، MSA، سردبیر نشریه خبري کوکب صدیقیفرق می کردند از جمله دکتر 
چـه مـا مـی    الً به طـرف آن نمی خواهم بگویم که همه خالی از نقص و جنبه ایده آلی داشت بلکه آنکه مسلم است ک

نه اینجا فرصت ارزیابی نیست بلکـه  . فکر کنید که نقاط ضعف را ندیده باشممی چربید، نه مخواهیم و دنبالش هستی
ببـریم،  MSAست که صرفنظر از استفاده هاي دیگر تبلیغاتی که مـی تـوانیم از اجتماعـات    یامسألهمنظور ایشان یک 

جهت در این این را بیشتر از دکتر صدیقنیز آنچنان که بسیاري از ماها فکر می کنیم شوره زار نیست، MSAخود 
حمایت کنیم، همچنان کـه در چنـد شـماره اخیـر نشـریه      MSAنامه نام بردم که الزم می دانم که ماها از این مرد در 

خبري نوشته در بحث خود نیز مدار صحبتش استعمارزدگی، مبارزه با فقر و ستم و اولیاء ستم بود و این مبارزه را بـه  
ردیم صحبت کـ او مطرح نمود، بعداً من و چند نفر از دوستان خصوصی با ولیت اصلی و مقدم مسلمانانئصورت مس
روش او در نشریه خبري تمجید نمودیم می گفت بهتر است شما چیزي ولو کم بنویسید که من بتوانم در برداشتش و

یق دیگـر پـیش   ادامه راه و رسم خود در نشریه به آنها تکیه کنم و اگر نه کسانی هستند که به من فشار می آورند طر
در جلسه که با دوستان داشتیم قرار شد که هرکدام نامـه در حمایـت از روش صـحیح نشـریه خبـري در      . گرفته شود

زینـب  یکی از سخنران هاي انقالبی زنی بود به نام .  م و شما هم امکاناً این کار را بکنیدیطرح مسایل سیاسی بنویس
ش یبـود در سـخنرانی هـا   سید قطب و حسن البنامکاران نزدیـک  از مجاهدین اخوان المسلمین، و از هالغزالی

مـردم  . ل مردم هـم بـا گذشـته فـرق مـی کـرد      عکس العم. خون، مبارزه و از جان گذشتنی بودصحبت هم از جهاد،
آگاهی نسبی پیدا کرده اند هر وقت صحبت ها حالت سکون پیدا می کردند داد عده اي به هوا بود که چرا غافـل از  

نمـی خـواهم گـزارش    ... تاستعمار ما را تکه پاره کرده اس. بتال به هستید، دارند نفت و منابع ما را می برندمسائل م
دیده مـی شـد و بـا ایـن     MSAکنگره را برایت بنویسم می خواهم بگویم با این تحول و تحرکی نسبی که در کنگره 

ه اند واقعاً ناانصافی است ما هنوز آنها را متهم به نفهمی نسبت به مسائل مبتال به پیدا کردغیرایرانیآگاهی که برادران 
چیز عجیبی است که دوستان و برادران روشنفکر مسلمان ما هنوز . و عدم درك سیاسی بکنیم و ازشان دوري گزینیم

را با توده مسلمان آن کـه کـالً در جریـان درك واقعـی قـرآن و      MSAنتوانسته اند تعداد انگشت شمار کادر رهبري 
چه گفت، یا MSAاسالم هستند فرق بگذارند، هنوز همه را به یک چوب می زنند، هنوز به بهانه اینکه مثالً فالنی در 

. سنتی و غیره حساب کرده راه تفرقه در پیش می گیرندرا نفهم، خنگ، مرتجع،MSAهزار عضو رسمی 6چه کرد 
هـا بیـنش   ر سیاسـی مطـرود اسـت، اینکـه مـا ایرانـی      چه از نظر اسالمی و چـه از نظـ  یهمچو برداشتی و همچو روش
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اجتماعی و سیاسی داریم و اسالم را طور دیگر و انقالبی درك می کنیم بنابراین صف مـا از مسـلمانان غیـر فارسـی     
زبان نفهم باید جدا باشد نسخه بدل همان سیاست تفرقه آمیز دستگاه شاه است و عین همـان گفتـه ایسـت کـه یـک      

هـا علیـه   ما ایران کشور پیشرفته ایم دلیل نداشت و ندارد که بر عـرب «ر دفاع از ایران می گفت که ایرانی بی خبر د
بین این منطق المذهب ایرانی است و آن منطق با مذهب ایرانی، چه فرق با هـم دارنـد، آیـا    ب»  !ئیل کمک نماییماسرا

من اصـبح و لـم یهـتم    «شـریف  آیا این درست برعکس حدیث. نیستبما لدیهم فرحوناین به مصداق آیه 
نیست، بی اعتنایی به فقر فکري مسلمانان خود هماننـد بـی اعتنـایی بـه فقـر مـالی       » بامور المسلمین  فلیس بمسلم

حداقل عدم شرکت در اجتماعات آنها به دلیل عدم توافق می کنند دلیل عدم همکاریشان یا آنهاست، ایرانی ها ادعا
کند و براي حل آن تنها این بود طبیعی بود و قرآن این اختالف را پیش بینی میاگر. در درك مسائل اسالمی است

مسلماً اگـر بـر قـرآن اسـتدالل     . می گوید که به قرآن رجوع کنید نه اینکه شکاف و اختالف را بیشتر و بیشتر نمایید
حالـت خـالص   شـی از  شود همه قبول می کنند، ولی فکر می کنم اینها همه بهانه است ریشه اختالف و شکاف نا

ایـن خـوي نـاجوش و    روانی ایرانی است ناشی از خوي انزواطلب و تکرو و تک کـار ایرانـی اسـت   
ناهمکار در ما گذشته و حال در تحول و رشد گروه ها و دستجات صنفی و سیاسی ایرانی لطمات جبران ناپذیري به 

ند فـردي از میـان آنهـا یـک جمـع دیگـري       خود ایرانی ها زده است، اگر عده اي جمع شده یک جمعی تشکیل داد
دکتر مصـدق تشکیل شده و منجر به انشعاب گذشته است، مثال هاي زیادي از انشعاب هاي حزبی در ایران زمـان  

داریم و امروز هم همان روح تفرقه باز است که می بینیم که لطماتی به همین خود گروه هاي مترقی ایرانی مـی زنـد   
جا و چه زحماتی را به هدر می دهد، چرا انرژي هاي خالق که در سر همین دسته بـازي هـا   چه در ایران و چه در این

گروه سازي ها واجد جنگ با همدیگر، سر کله همدیگر زدن مصرف می شود می ترسم گروه فارسـی زبـان را نیـز    
ه قطعنامـه نخواهـد   در اثناي سخنرانی ها معلوم شد کـه امسـال کنگـر   -بگذریم  روز آخرکنگره... همچو آفتی بزند

داشت این موضوع باعث ناراحتی ما شد که مثالً قطعنامه تهیه کرده بودیم و حتی یکی دو نفر از دوستان چنان منقلب 
را طور دیگر مطرح کردیم و گفتیم که ما هم می خواهیم مسألهشدند که قهر کردند رفتند ولی ما چند نفر ماندیم و 

و یکی از برادران همان قطعنامه تهیه شـده را خوانـد آنقـدر مـورد     . ي موافقت شدبه عنوان ایران صحبت کنیم و فور
قـرار بگیـرد و   MSAخواستند که به صـورت تنهـا قطعنامـه    ) مسئولین کنگره(MSAاستقبال قرار گرفت که از طرف 

انتظار داشته باشـند کـه   برادران ما نباید . اگر قرار بود که  همه ما قهر کنیم همچو نتیجه اي گرفته نمی شد. چنین شد
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درحالی . حلیل نمایندهستند همه طابق النعل بالنعل مثل ماها فکر کنند و مثل ما مسائل را تجزیه و تMSAآنها که در 
خصوص مسائل ایران براي آنها مثل ما طرح نیست این ماییم که باید به آنها آگاهی دهـیم مـی بینیـد کـه     که مسائل ب

مـی داریـم   صیر ماهاست که نمی آییم شرکت نمی کنیم و نمی گوییم و بعد فریـاد بر آمادگی پذیرش هست، این تق
از همان نماز جمعه ها و شرکت فعاالنه در جلسات از همین سطح پائین،. و مثل ما فکر نمی کنندکه اینها نمی فهمند 

MSA می شود مسیرMSAه بـه خـرج داد و از   باید صـبر و حوصـل  .  را مطابق آنچه ایرانی ها می خواهند عوض کرد
سائل ایران بعد از طرح مختصر م. گرانه دوري کرد و قضاوت یک جانبه ننمود و واقعیت ها نگریستاحساسات اغفال

را نمـی آوریـم   یحضرت آیت اهللا خمینطور مخصوص پیشنهاد شد که چرا ما ایرانی ها در جلسه آخر کنگره ب
در هـر حـال منظـور همچـو     ! ... به کنگره، من ته دلم گفتم مگر ما خودمان می آییم کـه آقـاي خمینـی را بیـاوریم؟    

در مردم هست، نصب عکس آقاي خمینی و مجاهدین و آن اعالمیه هاي انگلیسی تاثیري بسزایی و آمادگی موقعیت 
ندن آنها یواشکی گفتند که چگونه می شود به خانواده هـاي ایـن   در مردم داشت، دو نفر جوان پاکستانی بعد از خوا

اینها . دالر دادند که به ضمیمه می فرستم15آدرس الزم را نشان دادم و نقداً هم . مجاهدین و زندانی ها کمک نمود
دارند اباهمه سنی هاي نفهم و بدون شعور سیاسی، عقب مانده و سنتی هستند که دوستان روشنفکر مترقی مسلمان ها 

به خدا ما ایرانی ها گناه زیاد داریم، ما که در گذشته باعـث اخـتالف و نفـاق هـاي     . آیندکه با آنها در یک صف در
شیعه صـفوي زیاد در دنیاي اسالم شده ایم و ما که اولین بار پاي استعمار غرب را به خاورمیانه گشوده ایم، ما کـه  

برادران سنی در افتاده و باعث شکست و تجزیه و از بین رفتن نهائی قدرت ساخته ایم و به طرفداري غرب استعمار با 
اینک می بینم که داریم یک تفرقه دیگر را در سطح عالی روشنفکري بنیـان مـی نهـیم و مـن از آن     ... آنها شده ایم 

هم در واقع به نوعی واقعاً می ترسم هر روز به شکاف موجود بیشتر وسعت می بخشیم، انگار نه انگار که مسلمانیم ما 
ما داریم ندانسته در راه منویات هیأت حاکمـه قـدم بـر مـی داریـم و      . فدراسیون و مافی ها را می رویمراه و رسم کن

کیشان ما به مردم دیگر، همسایگان، همدینان ما، هم . داریمسعی می کنیم که ایران و مسائل ایران را از دیگران دور
کشور به نحوي نام می بردند اال ایران، انگار که ایران کشوري جزو کشورهاي منطقـه  کلی از ایران بی خبرند از هر

مشـکلی نیسـت، بـه اریتریـه اشـاره شـد بـه فیلیپـین و         انگار که در ایران خبري نیست، دردي نیسـت، اسالمی نیست،
نـیم بـراي اینکـه مـا فقـط در      فلسطین، و همچنین ایران ناگفته ماند چرا؟ براي اینکه ما موضوع ایران را عرضه نمی ک

روز از محیط اطراف خود بیگانه می شـویم و محـیط   خودمان میلولیم، حصاري که براي ما کشیده اند نمی دریم هر
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اطراف هم از ما بیگانه تر، عمالً در مسیري می رویم که هیأت حاکمه براي ما طرح کرده است، در حصـار ایرانیـت   
آري مادر تجزیه بیشتر و عمیق تر امت واحد اسالمی گـام  ... دگر و تقویم دگر،محصور ماندن با تاریخ دیگر، دین 

در حیرتم که چـرا دوسـتان مـا ایـن مسـائل را جـدي نمـی        . بر می داریم اگر حرفاً غیر این باشد عمالً عین این است
رفع آن جدي نیستند، چرا درباره اش زحمت فکر کردن را به خود نمی دهند، اگر جدي می گیرند چرا براي گیرند،

ش دارد چرا اشتباه بزرگی را مرتکب مـی  یهمه دوستان نزدیک می دانند که گروه فارسی زبان با این دهن کجی ها
شود همه این حقایق را قبول دارند ولی براي چاره اندیشی یا جدي نیستند یا  گرفتـار نـوعی زدگـی هسـتند از قبیـل      

غیره و این زدگی ها خود حجـاب هـاي ضـخیمی اسـت کـه مـانع       شوق زدگی، کنفدراسیون زدگی، چپ زدگی و
ختم MSAدانی برادر که اشکاالت همه در رابطه با و می... واقعیت گرایی و حقیقت بینی و باالتر از همه حق گویی 

نمی شود گروه در معرض آفات دیگریست که همه قبالً پیش بینی می شد و به دالیل همان زدگی ها جـدي گرفتـه   
وال عجیب به خودي خود برایم مطرح است که گروه در انجمن بودن خـود بـاقی اسـت یـا کـه      اینکه این س... د،نش

جمشیدبا ارادت هاي فراوان قلبی. واهللا اعلم به حقایق االمور! حزبی است در ردیف احزاب دیگر ایرانی ها
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این نامه ضمیمه نامه احمد آقاي خودمان، می توان جوابش را فارسی بنویسی به آدرس من یـا بـه   برادر عزیزم   
را می فرستم از ایـن  سفیراین پاره روزنامه مربوط به . ایشان بفرستید در هر حال من هم عالقمندم که جواب را ببینم

حـالی  د چگونه سوءاستفاده می شـود در یک نامه بنویسید و یادآور بشویMSAجهت که شما ممکن است به رئیس 
مستقیم حمایـت مـی کنـد و    ه دشمن اسالم  نفت  می دهد و غیرکه شاه همین االن در لحاظ حساس دنیاي اسالمی ب

کشور هچگونه مسلمان می نامید و نماینده آن را به عنوان نمایند) موثق(داوطلبان استرالیایی از طهران عبور می دهد 
امسال به نظـر خیلـی بهتـر از    MSAالبته رئیس . ید؟ شاید سال دیگر از این غلط ها تکرار نشوداسالمی دعوت می کن
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در یک صحبت کوتاه در روز آخر به سفیر ایران کوبیـد و گفـت کـه مـا درس حسـابی      . سال پیش به نظر می رسید
گ همچنـان ادامـه دارد صـالح    تا رسیدن این نامه اگر جن...  برایش دادیم که دیگر فراموش نکند مردم تکبر گفتند

.می دانید که یک فوق العاده منتشر بشود و بیشتر به ایران فرستاده شود راجع به نقش ایران در این جنگ
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و موسـیس لیـک  بـا دوسـتان در  راجع به طرح تکثیر کتاب هاي مفیـد،  . بسمه تعالی            برادر عزیزم سالم
تماس گرفتم و بسیار مورد استقبال قرار گرفت، در حال فعلی برادر ما در موسـیس لیـک پیشـنهاد خریـد دو     سیاتل

سهم و یکی از برادران در سیاتل دو سهم و براي من هم دو سهم در نظر بگیریـد البتـه در سـیاتل دوسـتانی دیگـري      
بعد از امتحانات براي یک مطالعه کلی به سـیاتل خـواهم   . استقبال خواهند کردهستند که مسلم می دانم از این طرح

دکتر اخیراً در سیاتل یک برادر بسیار نازنینی را مالقات کردم که گویا در سال هاي پیش از درس هاي آقاي . رفت
یرد عالقمند است بدون اینکه مسئولیتی بپذ. برخوردار بوده است و همین درس باعث هدایت او شده استشریعتی

براي فـروش  . آدرسش را می فرستم براي ارسال نشریات. همکاري نماید) کارهاي اسالمی(از لحاظ انجمن اسالمی 
نمی دانم شما به کنفرانس غـرب تشـریف مـی    . کتاب ها، قبض پیش فروش چاپ خواهید کرد؟ یا به طریق معمولی

انشـاءاهللا بتـوانم   . مصادف با یک امتحان المذهبی است16روز متاسفانه من امسال نمی توانم شرکت کنم. برید یا نه
733-4054شماره تلفن . به مدت سه هفته در این آدرس جدید خواهم بود. قربانت  جمشید. تابستان خدمتتان برسیم
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ابراهیمیزدي،: به

1/7/1976:تاریخ

به نام   برادر عزیزم سالم شاید بیش از آنکه من از تاخیر تفسیر ناراحت بودم شما از تاخیر ایـن مقالـه ناراحتیـد و    
اطـالع داریـد کـه    !در هر حال انشـاءاهللا مـی بخشـید   !  حق هم دارید و البته من هم حق دارم ولی حق من ناحق است

شاید مقالـه بـیش از انـدازه خاصـیت ترکـی داشـته       . ي افتاده است که بگذریمدرامسال وضع من بطور عجیب به درب
باشد، اگر این طوري است فوري بنویسید که عوض کنم البته انشاءاهللا این عـوض کـردن مثـل نوشـتن نخواهـد بـود       

احت ولی مطلب این است که این مقاله اساسـاً ترکـی اسـت و بـه همـان صـر      . انشاءاهللا که یک شبه بازش می فرستم
ترکی، زیرا که ما نمی خواهیم سرپوش بگذاریم و به ترك آذربایجانی و عرب خوزستانی بگوییم که شـما تـرك و   

که بلی آقاي ترك هاي فارسی زبـان مـی بینـد کـه     ! عرب نیستید شما نوعی فارسی هستید بعد ترانه هم برایش بزنیم
) پخش کرده استکنفدراسیوناید ترانه هایی که البد شنیده(ترانه شما را هم جزوه سروده هاي خود می آوریم 

بنابراین شما فارسی هستید وصف ما از شما جدا نیست ولی ما می گوییم نه داداش شما ترك و آن عرب است و در 
بگذار آن خوزستانی در عربیت خود .  د ما یکی است و دل ما یکی استهامان هم یکی است که درعین حال صف

ربایجانی در ترکیتش، ولی بگوییم که دل ها از هم جدا نشود، دل ها رنـگ دیگـر و زبـان دیگـر     باقی بماند و آن آذ
اي بسـا هنـد و تـرك همزبـان اي بسـا دو تـرك       : که همدلی است هماهنگی و هم صفی می آرد نه هم زبانی. نگیرد

اله خیلی به شعر توسل در این مق.چون بیگانگان پس زبان همدلی خود دیگر است همدلی از همزبانی خوش تر است
بر آن شده ایم که نگاهی دیگر به زنـدگی  «ـ 1. دو قول داده شده. داستان آن از شعر مایه بگیردجسته، که چاره نبود

البد در اثـر تـاثیر بـی حـد ایـن مقالـه شـما        . ـ در هر شماره شعري از صابر نقل کنیم2» این مردان بزرگ بیاندازیم... 
از خیرش گذشتیم که با این حساب » پشیمان گشته ایم مرحمت فرموده ما را مس کنیداز طال گشتن«خواهید گفت 

ولی نه شما همچو آدمی نیستید، و من هم واهللا این طور بـدقول نبـوده ام نمـی دانـم     . سالی یک مقاله در خواهد آمد
خواسته بودید هر شماره شعري چطور شد نامه شما که رسید بعداً متوجه شدم یعنی در اثناي نوشتن این مقاله که شما 

که انشاءاهللا در هر شماره شعري از صابر تهیه . باز به دعا بپردازم. خوب بگذرم از این توجیهات. از صابر انتخاب کنم
مـثالً، خـود عشـقی، یـا میـرزا      . کنم، نسبت به اقتضاي زمان زندگی و افکار ستارگان انقالب ایـران را بررسـی کنـیم   
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این هفته انشاءاهللا سفري به واشنگتن می کنم و بعد که برگشتم انشاءاهللا به تگـزاس  ...  غیره کوچک خان، خیابانی و
مـن  . جریان کنفرانس غرب را هم یکی رفقا امشب تلفن کرد و گفت الحمداهللا خوب تمام شـده اسـت  . خواهم آمد

ایجاد خواهند کرد و عالیم  و معتقدم که بچه هاي فارسی زبان به تدریج یک تحول در افکار برادران ترك و عرب 
. انشاءاهللا که خانم حالشان خوب شده باشد سالم می رسانم خـدمت ایشـان و بچـه هـا    . آثار آن اینک کامالً پیداست

پرداخت کنم، اگر تفسیر المیزاننمی دانم چقدر باید به . نمی دانم به آدرس لندن که داده بودم پیام می رسد یا نه
و . عالقمندم که فارسی آن را داشـته باشـم  . شد اگر ممکن است چون هیچ اشارتی نشنیده امفارسیش تا حال آمده با

قربانت جمشید. برایم یک جلد قرآن به فارسی لطفاً ارسال فرمایید

989

26/حقگو، جمشید: از

یزدي، ابراهیم: به

3/7/1976: تاریخ

ن مطابق قرار صحبت کردم و قرار شد که حساب و برادر عزیزم سالم یادم رفت که در نامه اول بنویسم که با ایما
و تعداد کمی از کتاب ها بـاقی مانـده بـه تـدریج مـی      . دالر است9/151بدهی جلیل از کتاب ها. کتاب روشن باشد

بـه  تعدادي کتاب فرستادم و نوشتم که پولش را مسـتقیماً Motamediبه جوانی به نام . فروشم و پولش را می فرستم
و او هـم  . بفرستد این کار کرده و گویا کتاب هاي دیگري خواسته است ولی برایش جواب نـداده انـد  دفتر پخش

. خواهش می کنم ترتیبی دهید روابط دفتر پخش با مشتریان همیشه مرتـب باشـد  ... نامه به رابط خودش با من نوشته 
ته انـد و از  براي من نامه نوشـ . ن و خواهرانتعدادي از برادرا. که شاید جبران وضع ارتباطی انتشارات انجمن را بدهد

انشاءاهللا که بتوانیم از طریـق دفتـر پخـش نیـاز انتشـاراتی      . شان به انتشارات توضیح خواسته اندنرسیدن جواب نامه ها
اگر موجود است لطفاً براي من از هـر کـدام   آیت اهللا شریعتمدارياز اعالمیه هاي آقاي . مردم را برآورده کنیم

دالر مـی شـود بـراي مـن دو نسـخه      12جمعـاً  تاریخ بیـداري ایرانیـان  اگر عکسبرداري از . بفرستیدیک نسخه 
. بفرستید
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27/حقگو، جمشید: از

یزدي، ابراهیم: به

22/7/1976: تاریخ

سالم برادر عزیز ارجمند صفحه ضمیمه انعکاس تعداد انگشت شمار مسلمانان ایرانی واقع بین و حقیقت گوي در 
MSAهمان . استMSA    که بعضی از دوستان آن را شوره زار می نامند و عمالً انبـوه دانشـجویان ایرانـی را از آن رم

صمیمانه وارد شوند هـم  MSAخود در صفوف ! می دهند چه می شد اگر همه تشویق می شدند ضمن حفظ ایرانیت
سـفانه همـان   أمت. طـرف نماینـد  رکرده اند بباعث آگاهی شوند و هم سوءتفاهمات دیرین را که دشمنان اسالم ایجاد 

نامه قبلی نوشتم و شما هم اطالعی از رسیدنش ندادیـد اغلـب مـا درسـت بـه عکـس رفتـار مـی کنـیم و          در طور که 
از همـه  تلفنـی گفـتم صـرف نظـر    PSGبـه رئـیس تشـکیالت    . غیرمستقیم به اهداف دشمنان خود کمک می نمـاییم 

در کنگره شرکت نکرده ) ت مدیرهأهی(ار و کنگره چرا حداقل یکی از شماها اشکاالت دیگر ناشی از همزمانی سمین
MSAدو چیز جداگانه است و مطابق اساسنامه ما دیگر کاري بـا  PSGو MSAربطی به ما ندارد و MSAبودید گفت 

.جمشید! چشم ما روشن و تکلیف ما روشنبابا ایول اهللا،!نداریم
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28/حقگو، جمشید: از

دي، ابراهیمیز: به

ت/ب: تاریخ

ـ از خبر تشکیل نشست فوق العاده نهضت بسیار استقبال می شود الحمداهللا وسایل 1.بسم اهللا        برادر عزیز سالم
آماده پذیرایی خواهد بود 14بعدازظهر جمعه 5سنت لوئیس از ساعت . آماده می شودسنت لوئیسرا پذیرایی در 

آدرس خود من می باشد چگونگی آمدن را اطالع دهید کـه راهنمـایی الزم   . تموجود اسنفر 8و امکان پذیرایی تا 
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ــ برگـزاري سـمینار    3.  عضویت ـ به انتخاب دبیر کامالً موافق هسـتم  4ـ با تشکیل کمیته 2)  314(1577994. بشود
بـه امیـد   .  گرفته شودسیاسی ـ اجتماعی الزم و چگونگی ترتیب و تشکیل آن بهتر در نشست مطرح و تصمیم نهایی  

.موفقیت

993

30/حقگو، جمشید: از

ابراهیمیزدي،: به

17/10/1976:تاریخ

صحبت کردم اصالً خود را از ما می دانست همان سان کـه برادرهـایش   ) بازرگانی(طاووسسالم برادر عزیز با 
نظر طاووس . تاثیر کنفدراسیونایرادي که بهروز می گرفت این است که آدم تشکیالتی نیست و خیلی تحت . بودند

ي اسالمی را بدانها گفت و نباید ند و بایستی به تدریج این حرف هااین است که این بچه هاي کنفدراسیون همه خوب
و می توانید رابطه با او را از طریق من هم حفـظ  . و حال نمی دانم نظر شما چیست... دوري گزید و از این حرف ها 

پیام ها بعداً به فکر افتادم که آیا ارسال این پیام ها با تصمیم مخفی بودن کار مغایرت پیدا نمی راجع به نوشتن. بکنید
قربانت -و من اهللا التوفیق . از طریق طرف ها این پیام ها پخش خواهد شدکند؟ و مسلماً

994

31/حقگو، جمشید: از

ابراهیمیزدي،: به

ت/ب:تاریخ

سال گذشته که نامـه ات رسـید گفـتم کـه     . سالم قربانت برم امیدوارم که خوب و خوشیبسمه تعالی        عزیزم 
دارم در سر فرصت نامه مفصلی می نویسم و اي کاش همچو کاري نمی کردم و هرگز وقت نکردم نامه مفصلی کـه  

لی خیلـی حـرف   خواستم همین کار را کنم ولی دیدم وقت نیست و خیدر نظرم بود برایت بنویسم و حاال باز هم می
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مـن  . کس دیگر نمی توانم زد، آخر تو و من احساسی کامالً مشترك داریمه با تو بزنم حرف هایی که با هیچدارم ک
خیلـی دلـم تنـگ شـده     . شما یکـی اسـت  در زندگی  دوستان زیادي دارم ولی با خصوصیات اخالقی و فکري خود

از یک نامـه کـه چنـدي پـیش بـراي یکـی از دوسـتان       هاییستبرادر عزیزم مطلبی که ذیالً می خوانی قسمت.است
فکر کردم فایده اي نداشته باشد آن روز یک مرتبه یادم افتاد که بهتـرین طـرف ایـن نامـه کـه      . نوشتم ولی نفرستادم

یـن  که  مطلب نو بنویسم نیست و باري اآخر وقت این: به او بنویسمعبارت از یک درددل است چه بهتر که بردارم و
خالصه براي تو مـی نویسـم یـک    . خصوص که ما امروز خیلی احتیاج به انتقاد داریمب. لب همیشه تازه استنوع مطا

البته مطالب نامه قبل از جریان اخیر ایران و . تعبیر دست و پا شکسته، صرفاً براي اینکه تنها دردل خود نگه داشته باشم
رگ دیگر بار توفیق دیدار بدهد و انشاءاهللا ایـن دیـدارها   امیدوارم خداي بز... جریان تاسف آور پاکستان بوده است 

جاست و این الفتی است الهی که به برکت و نعمت اسالم حاصل ید باشد که ریشه این عالقه ها همینبراي اسالم مف
عوض خون جـان رابـط آنهاسـت کـه در     ) ع(می شود، چیزي است در ردیف علقه هاي خویشاوندي که بقول علی 

نـه تنهـا نشـد کـه در     بنعمتـه اخوانـا  فاصبحتمفالف بین فلوبکم... بزرگ خداست که فرمود عین حال فضل
شـاید  . انجام گرفتوارتازه کار خود کنگره هم خیلی وظیفه حواشی این کنگره کمی هم صحبت خودمانی بکنیم،

منظورم جنبـه  . کجاییمبه علت زیادي حجم کار و کمی فرصت بود که ممکن نشد لحظه اي هم به این بیاندیشم که
مـردم آمدنـد و   . کنگره اي بود مطابق برنامـه پـیش بینـی شـده    . منظورم وضعیت و حالت ماست. نیستمسألهمکانی 

رمـول  توانستم این آمدن و رفتن را با فاگر دوره نظام دیده بودي شاید بهتر می . نشستند و گفتند و برخاستند و رفتند
ی می کنم نه برادر نوعی ارزیابی است اگر انتقاد اسـت انتقـاد   ففکر کنی که منفی باهاي نظامی برایت ترسیم کنم نه 

گردد، چرا عیب خود نگوییم که انشاءاهللا در آینده بی عیب تر باشیم هر چه مسئولیتش به خود ما برمی. از خود است
هایی در این زنجیر هستیم تمام باشد ما هر یک به سهم خود حلقه اي از این زنجیر را در دست داریم و یا خود حلقه

آخر ما از . پس اجازه می دهی که مسایل را بررسی کنیم! مطلب در این است که مبادا در این سلسله حلقه هرز باشیم
مسلماً تا درون معالجه نشود برون نیـز روي سـالمتی نخواهـد    . زخم هاي درونی بیشتر رنج می بریم تا بالهاي بیرونی

چه در یک فرد و چه در یـک جامعـه بـزرگ و ایـن نظـام سـالم را هـم بـا         . کامالً طبیعی استمسألهدید و این یک 
هم بیرون ریخت و نظامی هماهنگ ساخت و در این جراحی راآسپرین نمی شود ایجاد کرد باید شکافت و غده ها

دیم برگشـتیم،  باري صحبت سر کنگره بود و وضعیت و حالت ما که بی تغییـر همـان سـان کـه بـو     . تجاهل خطاست
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برگشتیم که خاصیت هاي فعلی خود را تکرار کنیم خاصیت هایی که به عناوین مختلف بدان خو گرفته ایم، که می 
وقت آن نیست کـه چگـونگی تکـوین ایـن سـنن فکـري را بررسـی کنـیم         . شود گفت تا اندازه اي پا به سنتی دارند

ر این رنج قابل احساس نباشـد ولـی اثـرات متالشـی کننـده آن      همانقدر امروز از آثار آنها رنج می بریم شاید به ظاه
اگـر نتـوانیم کـه    . انتظار داشتم در این کنگره ضمن انجام وظیفه تکانی هم به دل ها یا تفکرهـا بـدهیم  . مشهود است

ش کنیم این سنت ها چیزیست در ردیف بت ها که نگهداري آنها و گفتن ي فکریمان را بشکنیم الاقل لرزانسنت ها
جور در نمی آید اینجاست که تضاد شروع می شود تضاد بین حرف و عمل کـه خـود گنـاه بزرگـی     ) ایاك نعبدوا(

در افعـال و اعمـال   . لم تقولون ماال تفعلون کبر مقتا عنداهللا ان تقـول مـا ال تفعلـون   است که می فرماید 
سـیر دیگـر را بـه اصـطالح ریاضـی      کوچک روزمره ما یک مسیر را می رویم و در تحقق آرزوها و ایده آل هامان م

ما همیشه منتظریم به یک انقالب بزرگ و یک شق القمر . مانند دو ویکتور متقابل که نتیجه ي حرکتشان صفر است
دهـیم در حـالی کـه همـین     ناگهانی و ارزش به کارها و اعمال کوچک و ریز خود قایـل نیسـتیم و یـا اهمیـت نمـی     

بی نهایـت  واقعاً این کتاب . (ارهاي بزرگ و فوق العاده را تشکیل می دهدکارهاي جزئی و بی اهمیت پایه هاي ک
به یـک نظـر فاصـله اي بـین بـی      واقعاً) بازرگان مثل یک دستورالعمل باید همیشه مد نظر قرار گیردکوچک هاي

نهایت کوچک و بی نهایت بزرگ نیست چون زنجیر به هم پیوسته است کوچک ترین خللی در یـک حلقـه بسـیار    
این است که اصالح را و جال دادن را باید از این حلقه هاي ریز . شدیز باعث از هم پاشیدن هماهنگی زنجیر خواهدر

ببینیم آن درخشش را که از آخرین و بزرگ ترین حمله انتظار داریم می توانیم بـه نسـبت در همـین    آغاز کرد واقعاً
الب از پایین  پیش می آید پایین و پایین، از فرد، از خویش، انقمسألهاینجاست که . حلقه ریز و کوچک ایجاد کنیم

حضرت اکرم هـم بـراي تجهیـز ایـن     جهاد اکبراز درون، فکر می کنم تئوري خودجوشی هم بر همین مناسبت تز 
یعنی بر مبناي تربیت و جنبش فردي . انقالب است، اگر دقیق بنگریم اصالً روش انقالب اسالمی هم بر همین مبناست

و در صدر آن دیدیم که از این فردهاي اصالح شده و منقلب چه نظام اجتماعی محکمـی بـه وجـود آورد کـه     است
تنها سرعت اولیه آن در اندك مدتی از تاریخ نیمی از جهان را فـرا گرفـت و تـا از تربیـت نفـس غافـل شـدیم و بـه         

نتیجه وضعی اسـت کـه امـروز    افزودیم حماسه سرایی پرداختیم خالقیت خود را از دست دادیم و هر روز به رخوت 
روزي که عرب ها به طور اسف وار از اسراییل شکست خوردند یک دوست صاحب نظر بازاري هـم حـرف   . داریم

و این عرب ها یادت هست که قبل از جنگ چـه مـنم مـنم    ... خوبی گفت که از کسی که زیاد حرف می زند نترس 
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چه سرودهاي آتشین و چه حماسه هاي هیجان انگیز سر می دادنـد  می کردند و چگونه از وحدت حرف می زدند و 
هـر  واد کـه دور دایـره اي مـی چرخنـد    دیاد کاریکاتور مجله تایم افتادم که مردان عرب را نشان می ! ولی در عمل

ه و امشـب بـاز در مجلـ   ! (کدام می خواهد دیگري را از پاي در آورد و در عین حال می گویند پیش بر علیه اسراییل
بـدین مضـمون مـی خوانـده کـه جنـگ       تایم خواندم که در اوایل جنگ هند و پاکستان، رادیو پاکستان حماسـه اي 

چنان بازي نیست که از دست زن برآید و چند روز بعد رادیو هندوستان جواب می دهد که یکـی جنـگ آنچنـان    آن
) ان بلی خـدا  مـا را تنبیـه کـرده اسـت     و آن یکی افسر هم گریه کن! مست برآیدبازي نیست که از دست میخواره و

حکایت آن کاریکاتور و جواب این رادیو هند هر دو با وضع همه ي مسلمین امروز مصداق دارد از طرح سران بگیر 
بیا تا پایین در سطح خودهامان، همه پیش به سوي هـدف مـی گـوییم ولـی در عمـل همـه از آن گریـزانیم، حماسـه         

ه فصاحت تمام می سراییم ولی در عمل گرفتار روح انزواطلبی نژادي و ملی و قـومی  را بانترناسیونالیسم اسالمی
تا زمانی کـه یـک   ... هنوز ما آنیم که رستم پهلوان بوده است! هنوز معتقدیم که هنر نزد ایرانیان است و بس. هستیم

مجزا و منجمد زیستن تضاد دیگري پیش می آید و آن به اصطالح مسلمان بودن و حالت سکون داشتن و به صورت
که خود می دانی این دو تا چه حد با هم متباینند یکی از خواص عالی اسالمی تغییـر و تحـول دم بـه دمـی اسـت در      

و آن معیار سنجش اعمال افراد است هر عملی در اسالم ) این واژه را هم از اسالم یاد گرفته ایم(مسیر فضیلت جویی 
مثالً . ما فضل و کمال را ردیف می آوریم ولی فضل سطح باالتري از کمال استمعموالً. به نیت نوعی فضیلت است

همین نمازي که می خوانیم کافی است در جهت فضیلت جویی، یک فرد از نماز اصوالً باید تغییري در جهت کمال 
که آثار آن شاید و مقداري به فضیلت او افزوده است . یعنی همان فردي نیست که قبل از نماز بوده است. کرده باشد

بتوان گفت عبارت است از استقالل بیشتر، اعتماد به نفس بیشتر، استواري بیشتر، قدرت روحی بیشـتر، عشـق بیشـتر،    
حنیف خدا سالمتش کند و از چنگـال خـون آشـام    . معرفت بیشتر، طلب بیشتر باالخره انرژي بیشتر و دینامیک بیشتر

ه صورت ضـربه اي  ا کنیم براي او و همرزمان او و می گفت که هر نماز بدعدشمنان خدا و اسالم نجاتش دهد واقعاً
ضربه اي بزنند که مدتی آن را به حال ارتعاش در آورد و این پنج وقـت نمـاز ضـربات ممتـدي     است که به یک فنر

. رنـد و خاصـیتی دا آیا راستی این نمازهاي ما همچـ . است تا این ارتعاشات و تموجات هرگز به حالت سکون نگراید
کامالً عینی است مثالً از سال مسأله.  طور کلی این اسالم ما کوچک ترین تغییري در ما ایجاد می کنداین نمازها و ب

قبل تاکنون ما چه تغییري به صورت کیفی در جهت فضیلت و تقوي پیدا کرده ایم ما هنوز گرفتار توهمات قومی و 
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کشد ما خود را با دست خود در بند تمایالت و توهمات خود اسیر کرده ملی هستیم قبل از اینکه استعمار ما را به بند
مرا به . ایم و تا این بند درونی را پاره نکنیم هرگز توفیقی در گسستن بندهاي بیرونی استعمار به دست نخواهیم آورد

باید تکلیف این بدبینی سرزنش نکنی، من معتقدم که گام باید اساسی برداشت و از خود خویشتن شروع کرد و اول
ی رفت و این روشـی اسـت   نباید اول این بت هاي درونی را شکست بعد به جنگ بت هاي برو. خود را روشن نمود

که قرآن به ما می آموزد و از روندگان این طریقت هرگز روي شکست ندید که از حضرت ابراهیم بگیـر بیـا تـا بـه     
ه این نتیجه چون رسیدیم و تصمیم گرفته شده بود که از هو و اگر یادت باشد آن وقت ها هم دسته جمعی ب... پیش 

جنجال هاي تسکین آفرین بکاهیم و به خود پردازیم که رونق کمی همیشه یک پایش می لنگد و ایـن رونـق کیفـی    
ولی متاسفانه براي انجام این ) غلبت فئۀ کثیرهکم من فئۀ قلیله(گیرد که است که مصداق این آیه را در برمی

صمیم دیر شده بود ولی امروز در سرآغاز فصلی نو از گسترش فعالیت هاي اسالمی ما درنگ دیگر روا نیست البـد  ت
هم تحت عنوان رجعت به قرآن پایه کار را به تربیت افراد بر سید جمال الدینمی دانی که مجاهد بزرگ اسالم 

افسوس ریز این اصول یادم . بعد به اصطالح حملهسازي بود و مبناي صحیح اسالمی استوار ساخته بود یعنی اول خود
سال پیش در کتاب به نام انقالب سید خوانده ام و به طور کلـی یـادم هسـت کـه انقـالب او نیـز       16نیست من تقریباً 

ملزم بودند کـه اول بـه عنـوان یـک مسـلمان در      انجمن وطنی در مصرانقالب از پایین بود تک تک افراد عضو 
و اینک ما نیز باید بگوییم در وحلـه اول خـود مـا یـک     ... افرینند یعنی یک مسلمان واقعی شوند خود یک انقالب بی

نژاد مطـرح نیسـت،   مسألهکه براي همچو شخصی مسلمان باشیم، منظورم از مسلمان تعریفی است که قرآن می کند،
اسـت هـر بتـی مـی     هدف خداست و غیر او هر چه هسـت هـیچ  . زبان مطرح نیست، کشور به خصوص مطرح نیست

شکند مرز در فکر می شود کشور، کشور اندیشه می شود سلطنت، سلطنت خداست و همـه بنـدگان در یـک صـف     
اناهللا و انـا  عرب و عجم، سیاه و سفید، همه برادر و خواهر همه به سوي یک هدف و آن طور که قرآن می گویـد  

اسـتفاده مـی کنـیم و بـه     ! تاسف است که امروز این شعار زنده تنها براي مجالسـن تـرحیم  یجاي بس. الیه راجعون
بگـذار دعـا کنـیم    . مثنوي هفتاد من کاغذ شودهمین قیاس تمام مفاهیم اسالم را عوض کرده ایم، که شرح آن واقعاً

. داشته باشیم، اسـالمی فکـر کنـیم   گذشت. به نور اسالم روشن نماید تا اینکه سعه صدر پیدا کنیمخدا دل ما را واقعاً
انسان باشیم و انسانیت را بشناسیم، انسانیتی که اسالم می خواهد . خود را از حیطه کوته بینانه ناسیونالیسم آزاد سازیم

و این تنها راهی است که سر به منزل سعادت می برد و نیز آن راه بـه بـن بسـت مـی کشـد چقـدر بـا او        . ایجاد نماید
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مـن  .ان است که احتیاج به تشریح نیست اشارتی و کنایتی کافی است که تمام مطلب گفتـه شـود  صحبت کردن آس
نمی خواستم این چنین نامه طوالنی برایت بنویسم ولی بی اختیار نوشتم که در واقع درددل بود و نگهداریش مشکل 

....

995

32/حقگو، جمشید: از

ابراهیمیزدي،: به

1977ژانویه 19:تاریخ

ه احوالت خوب باشد چک امیدوارم ک. مه تعالی      برادر عزیز و ارجمند جناب آقاي دکتر یزدي  خیلی سالمبس
زحمات شـما از بـراي اسـالم ارزش فـوق العـاده دارد نامـه       . خدایتان اجر بدهد... الر از براي مجاهدین د15ضمیمه 

و هر چه که راجع بـه  مالکیت در اسالمردم کتاب خواندم و بسیار آفرین نثار کNews Letterشجاعانه تان را در 
بـا  .سـالم حسین اقتصاد است در شرکت انتشار لطفاً از براي من بفرستید پیوسته روزگارتان به نیکی باشد خانواده و 

جمشید -ارادت هاي بسیار
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33/حقگو، جمشید: از

ابراهیمیزدي،: به

ت/ب:تاریخ

و علت تاخیر همین است فتوکپی . فشارهاي فوق برنامه در کارهایم خلل آورده استاین اخیر .به نام خدا    سالم
باز هم در پی منابع دیگرم، گزارشات آمریکایی اغلب به صورت کلی اسـت  ضمیمه نمی دانم چقدر به درد بخورد،

ز نظـر  صرفاً کشور به کشور بحث کـرده اسـت ولـی همـین گـزارش مختصـر هـم ا       . و به ندرت مثل گزارش ضمیمه
که در تایید کشور سوم، به خصوص ایـن  . اقتصادي حداقل هدف هاي سرمایه گزاران آمریکایی را روشن می نماید
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اخیر بیرون راندن تقریباً قریب به اتفاق اسراییل از افریقـا و از دسـت دادن قابلیـت انحصـاري جنگـی در خاورمیانـه،       
ي کند و ایران مار خوش خط و خالی است که دکوراسیون دیگر نخواهد توانست آن رل نمایندگی انحصاري را باز

چنان جبهه بگیرند کـه نسـبت بـه اسـراییل گرفتـه انـد و اخیـراً        از آن است که دولت هاي اطراف آنظاهري آن مانع
در این سفر اخیرش در حالی که به اغلب کشورهاي خاورمیانه می کیسینگرمخصوصاً در تلویزیون اعالم کردند که 

یل رفتن لـزوم نداشـت ولـی اعـالم     ئدر آمریکا دیگر به اسراخانم مایردرست که با بودن . یل نمی رودئسرارود به ا
و در این میان بـه ایـران رفـتن در حـالی کـه ایـران       . یل نمی رویم نشانه تغییر پایگاه شاید باشدئکردن اینکه ما به اسرا

ایران می باشد براي اعمال سیاست هاي استعماري بعـدي، ظاهراً در این جریان اخیر هیچی نبوده براي وجهه دادن به
مقاله بوده که به طور خاصی این جنگ اخیراً پیش بینی شده اعالم کـرده بـود و اینکـه    گاردینو ضمناً در روزنامه 

آن را نوشته بود نقشه یک همچو جنگی در کنفرانس تهران . قذافی هم آن را جنگ طرح ریزي شده اعالم کرده بود
قرار شده بود که آمریکا دخالت نکند و . سفراي آمریکا در خاورمیانه چندي پیش تشکیل داده بود طرح شده بودکه

. یل خیلـی زیـاد نباشـد   ئکشورهاي عربی بتوانند کمی آبروي خود را باز یابند و تا اندازه پیش بروند و خسارات اسـرا 
تند و حتی از آنچه هم قبالً پـیش بینـی شـده ارتـش     منتهی نسل نوي ارتش مصر و سوریه جریان را خیلی جدي گرف

حاال هم احتمال . مصر در صحراي سینا پیش روي کرد و البته پیشروي هم ادامه داشت که فرمان آتش بس داده شد
دارد که باالخره اسراییل را وادار بکنند که کمی عقب نشینی کنـد و بعـد کشـورهاي عربـی کمـی از کینـه خـود از        

اینکه سـادات  . تا حال دیده شده استاسماعیل فهمیو نماینده او ساداتو عالیم آن در گفتار آمریکا بکاهند،
در جریان آتش بس تا حال سازنده بوده است و در عین حال آمریکا بـا ایـن ادامـه    نیکسونگفته است که اقدامات 

کار فرصت را غنیمت می شمارد که غیرمستقیم اقتصاد کشـورهاي رقیـب اروپـا و ژاپـن را هـم از پـا درآورد اخیـراً       
عین جملـه اش  (ست اعالم خطر کرده بود که توافق روس و آمریکا در خاورمیانه براي اروپا خطر بزرگی اپمپیدو 

تـا  ... تقویت کنـد  بدین سان آمریکا خواهد توانست موقعیت رقابتی خود را در بازار خاورمیانه و آفریقا) یادم نیست
یـک فـیلم آورده بودنـد از محصـوالت الفـتح بـه نـام        ) سوسیالیست هـا (YSAاینجا دانشجویان . نظر شما چه باشد

Revolution until victory اگر ممکن است در شهرهاي دیگر هـم رفقـا غیرمسـتقیم از طریـق گـروه      که عالی بود
.البته به رفقا هم می نویسم. هاي دیگر این فیلم را نشان بدهند

997
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1/حقیقی، مصطفی: از

ابراهیمیزدي،:به

ـ برانشوایگ 10/11/1963: تاریخ

مرقومه جنابعـالی را زیـارت کـردم اوالً عـذر مـی      .علیکمالرحیم     جناب آقاي دکتر یزدي سالمالرحمناهللابسم
غـذایی در پـیش بـود و بنـده هـم بـه ایـن علـت         البد مطلع هستید کـه اعتصـاب  . خیر افتادأته خواهم که جواب آن ب

سري باري تقریباً همزمان با رسیدن مرقومه سرکار از تهران یک. نظر برپا داشتیممسافرت رفته بودم و در محل مورد
جلد کتاب سفارش دادم و وجه آن را تهران پدر بنده پرداخت کردند و 210د و بنده پس از بررسی تعداد کتاب آم

. امانضـمام آگهـی فرسـتاده   ه که دوست و آشنا داشـتم بـ  اي به شهرهاییها در راه باشند و همچنین نامهگویا کتاب
را خواهم فرستاد چـون هنـوز آدرس   ه بعدي آنهاهاي اسالمی را خواسته بودید، در نامسرکار از بنده آدرس انجمن

. باشـند و اما دوستانی که عرض کردم همه را می دانم چه تیپ آدمی هسـتند و همـه مـذهبی مـی    . همه آنها را ندارم
:صورت استآدرس شرکت یا دفتر اروپایی بدین

Enteschar, Fallersleber – tor – wall 10(Moschee) 33 Braunschweig W-Germany

شـرکت در نامـه اولتـان    مطالبی را هم کـه سـرکار در مـورد   . فرستمضمیمه میه یک آگهی براي مالحظه شما ب
بـه محاکمـه   و اما راجع. دوستان نوشتم تا اطالع کافی حاصل نماینده هاي جداگانه بمرقوم داشته بودید بنده در نامه

ایـن بـود خالصـه مطالـب قابـل      .تمنی است بنده را هـم مطلـع سـازید   اي حاصل کردید مها، اگر اطالع تازهنهضتی
مصطفی حقیقیارادتمند . عرض
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2)/گرانمایه(راستین، بهرام: از

یزدي، ابراهیم: به

1964آگوست 4:تاریخ

: معرفی مصطفی حقیقی
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تهـران  : ؟ طالقان ـ طهران ؟ تحصیالت متوسطه 18/1317متولد . Husarenstr 1033 Braunschweig,: آدرس
محصل رشته ماشین ـ ساعی و کوشـا در   : وضعیت تحصیلی و شغلی-آلمان غربی : تحصیالت دانشگاهی-مدرسه ؟
و خـانم خـود را طـالق داده   : وضعیت خـانوادگی .توسط خانواده اش پرداخت می شودهزینه تحصیل او -تحصیل 

وضعیت مالی نسبتاً متوسطی دارد پدرش داراي یـک کارگـاه فنـی اسـت در تهـران خیابـان       . زند استداراي یک فر
تنها در آلمان غربی مقیم بوده است داراي اعتقادات و تعصبات شدید . از ایران خارج شده است1339در سال -سپه

نجمن اسالمی دانشـجویان عضو ادر تهران دارد که گویا » هوشنگ یوسفی«دوستی به نام .  مذهبی می باشد
جمـن هـاي   آیـا عضـو ان  . می باشد و شدیداً تحت تاثیر او می باشد ـ خودش عضو سازمان هاي سیاسـی نبـوده اسـت    

یکی از پایه گزاران انجمن اسالمی دانشجویان با همکاري هم ملیت ها مـی  Braunschweigاسالمی بوده است؟ در
خیلـی عالقـه دارد و بـراي فعالیـت در     نهضت آزادي ایرانبه . استجبهه ملی برانشوایگعضو کمیته . باشد

در اعتقادات مذهبی تعصبات زیـاد دارد و تـا حـدودي سـطحی     . نهضت آزادي حاضر به شرکت جبهه ملی می باشد
ـ در محیط دانشگاهی برانشوایگ و صحبت در مورد مبـارزات سیاسـی در ایـران و    1340از پاییز سال . فکر می کند
نسـبت  . به نهضت ـ همکاري در جبهه ملی برانشوایگ ـ مکاتبات مختصري با نهضت آزادي در داخـل   عالقمندي او

به مبارزات انقالبی خیلی ابراز عالقمندي می کند گذشت و فـداکاري او کـم   . به مبارزات مذهبی خیلی اعتقاد دارد
اعتصاب غذا دانشجویان ایران در. ش دارداو و موقعیت مساعد و مناسب روحیاست و بستگی به تحریک احساسات 

بـا او  مرتضوي ـ ذکی نیا و علـوي  از دوستان ما آقایان . آلمان غربی به خاطر سران نهضت آزادي شرکت کرد
مدتی خادم باشیو یکی دو بار با او مالقات کرده است . او را قدري بیشتر می شناسدرضاییمکاتباتی کرده اند 

از نظر اجتماعی زیاد اهل معاشرت و دوستان زیاد نیست ـ مشـروب بـه طـور     . تبا او در جبهه ملی همکاري کرده اس
. در مسایل جنسی قادر به کنترل خود مـی باشـد  . معتاد است و گاهی ترك می کند. سیگار گاهگاه. کلی نمی خورد

براي شخصیت خود ارزش قایل است ـ تعصب ـ عدم حس درك دیگران و به مقدار زیـاد سـطحی بـودن در مـوارد      
به کار دسته جمعی معتقـد اسـت از دسـتورات    . مطالعات او متوسط ضعیف می باشد. مختلف از صفات منفی اوست

در کارهایش ترجیح می دهد کـه او را بشناسـند ـ قـدرت کنتـرل      . مرکزي حتی در صورت مخالفت تبعیت می کند
ثیري که افراد دیگر در او دارند ـ زیـاد سـخت    ابراز اعتماد او به افراد بستگی دارد به تا. زبان خود را تا حدودي دارد

پـس از  . اگر افسر باشد بهتر از سـرباز فـداکاري خواهـد کـرد    . تنها توجهش به مذهبی بودن شخص است. گر نیست
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خـدمت سـربازي نرفتـه    . به آینده خود خیلی عالقمند است. شکست اولیه تردیدش به ادامه راه خیلی شدید می شود
. طور متوسط خوب استپیش نویسی فارسی او  ب.ت انتشار در اروپا بوده استاست ـ مسئول دفتر شرک

999

3/یزدي ، ابراهیم: از

گزارش مالقات و مذاکره با مصطفی حقیقی-سماع: به

10/9/1964: تاریخ

: در این مالقات به طور کلی روي زمینه هاي زیر صحبت شد. صبح در فرانکفورت11ساعت 10/9/64روز 

ــ  3.ـ برنامه هاي آینده راجـع بـه شـرکت انتشـار و کارهـاي نهضـت آزادي       2. و مشکالت خانوادگی اوـ وضع1
او دالیـل  : در مورد اشکاالت خانوادگی و شخصی. نظرات کلی و عمومی در مورد یک فعالیت شدید و قوي جدي

اشـته اسـت کـه احتمـال بسـیار      این واقعه یک اثر منفی عمیق روي او گذ. طالق خانمش را در چند ماه قبل بیان کرد
اثر منفی این واقعه در او در مرحله اول به صورت این عقیده بروز کـرده اسـت   . زیادي هست که او را منحرف سازد

در حالی کـه بنـا   . و براي فراموش کردن آن، به معاشرت با دخترها پرداخته است» زن را باید با زن فراموش کرد«که 
و در طول مدت اقامت خود در آلمان که تنها بـوده  . بوده است» بکري«واج یک جوان به گفته خودش تا قبل از ازد

حاصل این معاشرت، قـوز بـاال قـوز دیگـري شـده اسـت کـه او را در بـن بسـت          . است دست از پا خطا ننموده است
» شوکه«او سخت اظهار کرده است که از او حامله است ودختري که با او معاشر بوده است ظاهراً. جدیدي قرار داد

به طوري که در صحبت با کمال گفت که او چند روز قبل یادداشتی تهیه کرده و در آن بـه عـدم عالقـه    . شده است
امـا  . خود از زندگی اشاره کرده و خواسته است که بگوید کسی مسئول خودکشی او نیست و سپس خـود را بکشـد  

او گفت که بنا به دالیل خانوادگی ـ مخالفت هـاي   . داشته استدوستی دارد که از این امر مطلع شده و او را بر حذر 
داخلی ـ نمی تواند مجدداً با زن اول خود ازدواج کند لذا احتمال دارد مجدداً به ایران برود تا بار دیگر ازدواج نماید  

حتمـاً در  کمـال بـه او توصـیه کـرد کـه     . چون به هیچ وجه نمی تواند و نمی خواهد به وضع موجود خود ادامه دهـد 
راجع به برنامه شخصیش او گفت . دواج کند چه به مراتب بهتر استمرحله اول کاري کند که بتواند با خانم اولش از
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اگر او در امتحاناتی که در پیش دارد موفق بشود براي ادامه تحصیل چند سال دیگـر کـار   . که وضعش روشن نیست
مقررات درسی آلمـان طـوري اسـت کـه در صـورت رد      ـ ن بماند  د دیگر نمی تواند در آلمادارد ولی اگر موفق نشو

او گفـت کـه در صـورت رد شـدن     . شدن این امتحانات مجدداً از اول شروع کند که بسیار کار شاق و مشکلی است
برود ـ چه دانشگاه قـاهره او را بـراي تحصـیل در سـال دوم      دانشگاه قاهرهاحتمال زیاد دارد براي ادامه تحصیل به 

او دوستان عرب خود را در سایه فعالیـت هـایی   . او دوستان عربی دارد که به او کمک خواهند کرد. پذیرفتخواهد 
در مـورد  . دهد پیدا کرده استدر آلمان انجام داده و می انجمن هاي اسالمی دانشجویانکه در سازمان هاي 

براي او به طور مرتب پول نمی فرسـتند  و اصوالً. ش گفت فعالً احتیاجی ندارد که از ایران براي او بفرستندوضع مالی
بلکه او خودش کار می کند و خرجش را تامین می نماید و هر موقع هم که به پول احتیاج داشته باشد به پدرش مـی  

در مورد فعالیت هایش در انجمـن هـاي اسـالمی    .  ستبه هر حال چندان در مضیقه نی. نویسد و او برایش می فرستند
هر سال کنگره دارند که او هم در کنگره سال قبـل  . گفت، این انجمن ها بیشتر عرب هستند و ایرانی بسیار کم است

خرداد این انجمن ها اعالمیه داده اند و تلگرافات اعتراض به شاه 15شرکت داشته است و در قیام مردم در آخندر 
ولی چند نفري را در بعضی ایاالت اسـم  . از ایرانیان مقیم آلمان کمتر در این انجمن ها فعال هستند. ه کرده اندمخابر

برد که فعالیت هایی می کنند از انجمن هاي اسالمی مرکزي آلمان به او ماموریت داده انـد کـه راجـع بـه اسـالم بـه       
طلبی از نوشتجات نویسندگان مصري نظیر سید قطـب را  عنوان یک ایرانی مسلمان مطلبی بنویسد و او می خواست م

کمال به او تذکر داد که به جاي آن از نوشتجات بازرگان یا سایر نویسندگان ایرانی بگذارد که ضمناً دنیاي . بفرستد
ابتدا او گفت که از حاصل آنچه که کرده است چندان رضـایت  : شرکت انتشاردر مورد . اسالم آنها را نیز بشناسد

و روي هـم احسـاس مـی    . دوستان همکاري نکرده اند و تعداد کتابی که فروش رفته است محدود بوده اسـت . اردند
به او گفته شد که اهمیت کار او چیست؟ و در مسایل فکري نمی توان و نباید . شد که احتیاج شدیدي به تشویق دارد

بخصوص بـا توجـه بـه روحیـه     . را استقبال کنندانتظار داشت که نظیر یک نشریه سیاسی و یا غیره به سرعت همه آن
او قبول کرد . ت هابحاز این نوع ص. ب در آنها قوي استعمومی جوان ها و روشنفکران که جنبه عدم توجه به مذه

ـ او قبول بعد در مورد برنامه هاي آینده شرکت و وظایف او. سعی کند که توسعه بدهد. که باید کارش را ادامه دهد
و بر اساس این . نوع قول و قراري و هر نوع برنامه اي و توسعه کاري با او باید در کمال اختفا انجام گیردکرد که هر

از هر کجا ـ و به هر ترتیب و وسیله  . یک صندوق پستی درخواست کند و ترتیب آن را بدهد: اصل او قبول کرد که
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ع کند ـ و در سه نسخه ماشین کـرده یـک نسـخه را     اي که می داند آدرس هاي ایرانی را که در اروپا می شناسد جم
از هر کجا و به هر ترتیب که میسر باشد چـه خـود او و چـه    . براي خود داشته باشد و دو نسخه را براي مرکز بفرستد

مرکز خواهند کوشید که عناصر با ارزش و مومن و معتقد را شناخته در مرحله اول فشار تبلیغات فکري را روي آنها 
)  نمونه اولیه ـ جزوه بی نهایت کوچک هـا  . (راجع به امکانات چاپ در شهرش مطالعه کرده و جواب بدهد. بگذارند

کلیه اسناد فعالیت هـاي انجمـن هـاي اسـالمی را در آلمـان بـه       .  راجع به خرید یک ماشین تحریر جدید مطالعه کند
12اً  او تعهد کرد که در حال حاضـر حـداقل   ضمن. ارسال دارد) خرداد15راجع به (اضافه تلگرافاتی که کرده است 

در مورد شخصیت و منش و رفتار . مارك در اختیار سازمان بگذارد10ساعت در هفته از وقتش را و به اضافه ماهیانه 
او می گفت که شب ها به کاباره رفتن و با دختران رقصیدن و قمار کردن . بعضی از دوستان گالیه و اعتراض داشت

از مطالب و نشریات مذهبی و یا نهضت طرفداري کردن با هـم سـازگار نیسـت و ایـن خـود یکـی از       و سپس روزها
گفت که او صرفاً به نهضت عالقمند شده است به خـاطر آنکـه   . دالیل او بر عدم همکاري بیشتر با نهضت بوده است

و شـجاعت آنهاسـت و نمـی    مستمع مباحث طالقانی بوده است و سپس بازرگان را شناخته و شـیفته صـفا و صـداقت    
روي این مسایل بحـث شـد گفتـه شـد کـه او بایـد       . تواند با کسانی که معتقدات ضعیف مذهبی دارند همکاري کند

کمی به واقعیات توجه کند عقب نشینی و عدم همکاري موجب رفع ناراحتی او نخواهد شد بلکه وضع را بـدتر مـی   
. کند
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4/حقیقی، مصطفی: از

اهیمیزدي، ابر: به

ـ برانشوایگ) 16/9/1964(ـ 26/6/1343: تاریخ

سالم علیکم ـ اوالً باید بگویم که من خیـال   وست ارجمند جناب آقاي دکتر یزدي بسم اهللا الرحمن الرحیم        د
روز دیگر به ایران بروم و در صورتی که کاري داري فوراً برایم بنویس و اما بعد مطالبی که یادداشت کرده14دارم 

ــ در مـورد ماشـین کـردن     2. ـ در مورد تلگراف ها تا بعد از مراجعت به ایران به عقـب افتـاد  1.ام گیردبودیم که انج
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آدرس جمع شده 300آنها را به شما داده باشند شما به من گفتی که مظفريآدرس ها گمان می کنم تاکنون آقاي 
درس هم خودم اضافه کردم بعد از مـراجعتم از ایـران   آ10آدرس نبود و بنده در حدود 160در صورتی که بیش از 

ـ در مورد ماشین تحریر بنده تحقیق دقیـق کـردم و سـه نـوع     3.کلیه آدرس افراد مقیم برانشوایگ را هم خواهم داد
500بـه قیمـت   Olympia SM9دومی . مارك 283به قیمت Olympia Splendid 66ماشین وجود دارد یکی به نام 

هر کدام را کـه مـی خواهیـد بایـد بنویسـید و وجـه ارسـال        . مارك380به قیمت Olympia Monicaسومی . مارك
. مارك است پیشنهاد می کـنم 283اولی را که دارید تا سفارش بدهم بعد از چهار هفته آماده خواهد شد من شخصاً

مـارك مـی   95ا از آنهـا  ـ در مورد چاپ جزوه بی نهایت کوچک ها بنده سوال کردم بدون صحافی براي هـزار تـ  4
گیرند البته ورقه ها را هم می برند بعد باید خودمان آنها را در جلدش گذارده و مرتب کرده و سنجاق کنیم در ایـن  

ـ در مورد صندوق پستی بنده رفـتم پسـتخانه تحقیـق کـافی کـردم امکـان       5:  مورد هم بنویسید که چه کار کنم و اما
قی بگیرم به هیچ وجه وجود نداشت بعد از اینکه ثابت کردم که روزانـه بـیش از   اینکه در نزدیکی برانشوایگ صندو

پنج نامه براي من می آید موافقت کردند که در برانشوایگ صندوق بدهند و امروز رفتم و کار را تمام کردم بعـد از  
. هسـتم ر جواب نامه خوب این کلیه کارهایی بود که به من محول شده بود با بی صبري منتظ137این صندوق پستی 

ارادتمند مصطفی حقیقی
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5/حقیقی، مصطفی: از

یزدي، ابراهیم: به

10/12/1964: تاریخ

شـما را  20/10/64نامـه مـورخ   .بسم اهللا الرحمن الرحیم      دوست ارجمند جناب آقاي دکتر یزدي سالم علیکم
دیروز زیارت کردم همانطور مطلع بودي به ایران رفته بودم و پس از ازدواج دوباره برگشتم نوشته بودي از اخبار چه 

آقـاي  دارم مسلماً اخباري را که من می دانم شما هم می دانید تنها خبري که بایـد برایـت بنویسـم در مـورد تبعیـد      
ا به ترکیه تبعید کردند و طبق خبر موثقی شنیدم که در ترکیه جنجالی بـه پـا شـد یکـی از     می باشد ایشان رخمینی
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علماء ترك از ایشان استقبال کرد و مردم باخبر شده و دسته دسته به زیارت ایشان می آمدند و دانشگاه باخبر شـد و  
چنین دید فهمید کـه گنـدش   دولت وقتی وضع را . اعالن اعتصاب داد و یک روز دانشجویان ترك اعتصاب کردند

بیرون می آید فوراً ایشان را به ایران عودت دادند و معلـوم نیسـت در کـدام نقطـه از ایـران زنـدانی کـرده انـد خبـر          
ها را هم که می دانی همان روز که من حرکت کردم آنها اعتصاب نمودند و بنده خبري جالب از اعتصاب تاکسی

ه تان نوشته بودید که در تهران تماس بگیرم باید عـرض کـنم بنـده فقـط از طریـق      آن ندارم اما در مورد اینکه در نام
می توانستم تماس بگیرم که ایشان هم در زندان بودند و شـخص دیگـري را بـه بنـده معرفـی      آقاي دکتر شیبانی

د شـد و  نکرده بودي و من شخصاً از این جریان خیلی دلتنگ شدم چون فکر می کردم که از وجودم استفاده خواهـ 
بنـده  ماشین تحریـر از این بگذریم در مورد . با اینکه دو هفته قبل از حرکت به شما اطالع دادم دستوري داده نشد

دیروز به مجرد ورود رفتم که سفارش دهم به من گفته شد که ما اشتباه کرده بودیم و ماشین تحریر به زبان فارسی از 
ون اکنون از نظر مالی وضعم چندان خوب نیست سفارش آن را به این مارك به باال وجود دارد و بنده چ380قیمت 

مارك تفـاوت قیمـت را شخصـاً مـی پـرداختم      95موکول نمودم که از شما دوباره سوال کنم اگر وضعم خوب بود 
حاال از شما می خواهم که اگر ممکن است مبلغ مذکور را ارسال دارید و بنده هم سفارش می دهم و بعداً این مبلـغ 

را من به شما مسترد خواهم داشت براي کسب اطالع بیشتر شما یک نمونه از ورقه اي را که به من داده اند براي شما 
که برایتان نوشتم تصمیمی گرفتید گویا منصـرف  بینهایت کوچک ها و اما در مورد چاپ جزوه .ارسال می دارم

شاراتی را به عهده بگیرم چـون خـانمم در ایـن امـر بـه بنـده       من امیدوارم با ازدواجم بتوانم تمام کارهاي انت. شده اید
کمک خواهد کرد و تقریباً از ایشان مطمئن هستم ولی اصوالً ایشان نخواهد فهمید که جریان از چه قرار است چون 

اما در مورد مطالبی که آخر نامه تان در مورد عشـق بـه   . کمی ماشین نویسی می داند کمک موثري به ما خواهد کرد
نیل هدف و عشق به آزادي نوشته بودید و در مورد اینکه روي مطالب مذکور و مورد بحث خودمان فکر کنـیم مـن   

به عقیده من ما عشاق نیستیم ما متکی به نفس خـود هسـتیم مـا اراده    . به شما عقیده شخصی خود را گفته و می گویم
ه اي که راه را به خوبی تشخیص داده و می دهـد  به دست تخیل و فکر خود سپرده ایم و باید چون سالخوردرا خود 

عمیقانه فکر کنیم و با نقشه قبلی قدم برداریم نه اینکـه عاشـق باشـیم و بـه     . در راه رسیدن به هدف خود فعالیت کنیم
خاطر معشوق از هر کاري کوتاهی نکرده و در نتیجه احساسات صواب را از ناصواب تشخیص ندهیم، همیشه وقتـی  

را به چنگ می آورد پس از مدتی آتش عشق او خاموش می شـود و یـا اگـر خـاموش نشـود رو بـه       عاشقی معشوق
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نقصان می گذارد و آن وقت است که معشوق را از او می گیرند همانطور که از ما گرفتند ما باید فکر کنیم تصـمیم  
م این اصل اول اقدامات ماست آن بگیریم شکست ناپذیر قدم برداریم و در راه هر مانعی که پیش آمد از میان برداری

وقت وقتی ما اصل اول را قبول کردیم و وارد عمل شدیم باید با نقشه از احساسات استفاده کرد باید عاشق به وجـود  
ملت ما را باید تا پنجاه سال دیگر از طریق احساساتشـان  . آورد باید مردم را که قدرت درکشان کم است عاشق کرد

دارند احتیاج نـدارد آنهـا را دسـتخوش    معتقدي که می فهمند چه می کنند چه قدمی برمیاما اشخاص. رهبري کرد
البته استاد من نمی تـوانم و نخـواهم توانسـت عقایـد     . احساسات نمود چه آنها و افکار و اقداماتشان تغییرناپذیر است

و . ریباً می دانی که منظـورم چیسـت  و بحث تا اندازه اي کردي و تقصحبتخودم را با قلم به شما برسانم شما با من 
می آیی یا نه می خواستم یکی از بچه کلناما از این مطلب که بگذریم می خواهم زود برایم بنویسی که آیا شما به 

را به شما معرفی کنم که شما یا شخص دیگري قدري با ایشان صحبت کنیـد و  علی نخلستانیهاي شهرمان به نام 
مصطفی حقیقیارادتمند . دمیست به درد ما خواهد خورد یا نه من دیگر عرضی ندارمببینید که ایشان چگونه آ

1002

6/حقیقی، مصطفی: از

راستین، بهرام: به

ـ برانشوایگ 14/3/1965: تاریخ

اوالً راجع بـه  سالم علیکم ـ دومین نامه تو را دو روز قبل دریافت داشتم  بسم اهللا الرحمن الرحیم     برادر ارجمند
طور که مالحظه می کنی آن را به ضمیمه فرستاده ام و اما در مورد ورقه زبان، انستیتو زبان تعطیـل  رقه دانشگاه همانو

داشته باشد چند بار در هفته قبل رفتم و Sprechstundeاست و بنده به فکر اینکه باالخره باید یکی از روزهاي هفته 
بنده سعی خواهم کرد کـه مرتبـاً آنجـا بـروم و در     . دیگر بسته باشدموفق نشدم و گمان می کنم که تا سه چهار هفته

صورتی که باز کرده باشند مطمئن باش این وظیفه را در حق تو برادر گرامی انجام خواهم داد و اما در مورد کـارتی  
نم چـه  که نوشته بودي به چاپ خواهند رسانید بنده متاسفانه حتی یک مارك هم برایم امکان ندارد کـه کمـک بکـ   

هفته گذشته خرج هایی پیش آمد که اکنون هیچ پول ندارم و عالوه بر آن آنها که بنده را آدم حساب نمـی کننـد و   
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اال نامه اي می نوشتند و من هم شاید کاري انجام می دادم و اصوالً از دست همه شماها شاکی هستم ما نام نهضتی بر 
یم باور کن اگر من با تهران ارتباط داشتم از دست شماها شکایت خود گذاشته ایم اما کوچک ترین فعالیتی نمی کن

آخر برادر اینکه ما صرفاً خود را نهضتی بدانیم و فعالیت نکنیم چـه فایـده اي دارد رهبـران مـا بـا بـدترین       . می کردم
ط نامـه هـم   وضع در زندان به سر می برند اولین و بزرگ ترین پیشواي ما را تبعید می کنند آن وقـت مـا الاقـل توسـ    

تبادل افکار ننموده و حتی سخنی هم به زبان نمی آوریم و اگر یک نفر از بین ما قدري احساساتی تر باشـد بـه فکـر    
نمی دانم بهرام جان چه بگویم باور کن اگر به وضـع مـن   . پول می کندچاپ کارت می افتد و تقاضاي جمع آوري 

خالصه بـه رفقـا از قـول مـن     . کنم افسوس که نمی توانم بنویسمآگاه بودي به من حق می دادي که این گونه انتقاد 
این انتقاد را بگو و تاکید کن هر چه زودتر در جایی یکـدیگر را مالقـات کنـیم مـن از امـروز همـه       بنویس و شدیداً

ه آوریل امتحان دارم با وجود این هـر مـوقعی کـ   15ساعت و همه وقت در هر کجا که بخواهید خواهم آمد با اینکه 
بگویید حاضر خواهم شد و ما باید در مالقاتمان ترتیب کار خود را بدهیم تا هر کسی وظیفه خود را بداند نـه اینکـه   

با لغـو محـدودیت فعالیـت    . بنده را مامور کاري کنند و بعد رابطه را قطع نمایند و حتی جواب نامه بنده را هم ندهند
فعالیت خود را شروع خواهند کرد و اینجاست که مـا بـزرگ تـرین    احزاب از اساسنامه جبهه ملی اروپا همه احزاب 
چون گل سرخی آتشین میـان گـل هـا و خارهـاي     نهضت آزاديمسئولیت را داریم چون همان طور که در ایران 

آن جلب نظر مردم را نموده و تنها امید ملت ما شده ما بایـد در  دیگر در نتیجه فعالیت و از خودگذشتگی تمام اعضاء
من مقداري کتاب توسـط نماینـدگانمان برایـت    کنگره جبهه ملیو اما در مورد . پا هم همین طور رفتار نماییمارو

می خواستم خود را کاندید کرده و بیایم ولی متاسفانه رفقا در جلسه روز دوشنبه قبل که بنده تصادفاً . خواهم فرستاد
انتخابات انجام دادند و با اینکه من اعتراض کردم نتیجه اي فراموش نمودم که جلسه داریم و نرفتم بدون اطالع قبلی 

نامه اي بنویسی و بگویی که نهضتی ها نظر خوبی نسبت به او دارند پناهخواستم به تو بنویسم که به نبخشید و اما می
و از او سوال کنی که آیا مایل به همکاري با ما هست یا نه من هم مقداري با او صحبت کرده ام فکـر مـی کـنم بـی     

موفـق  اگـر بعـدها  است و مسلماًجبهه ملیعالقه نباشد و از آن گذشته دوست دیگري از همشهري ها دارم که در 
به تشکیل نهضت شدیم او هم یکی از اعضاء خواهد شد البته ما باید در جلسه خود همه گونه مشورت نموده و کـار  

خوب بهرام جـان زود نامـه بـده و مـرا در جریـان کارهـا       . آینده مان را روشن کنیم و بعد به فکر اعضاء جدید باشیم
برادرت مصطفی . دیگر عرضی ندارم. بگذار



دفتر دوم ـ نامه ها 

1549

1003

7/قیقی، مصطفیح: از

راستین، بهرام: به

ت/ب: تاریخ

بسم اهللا الرحمن الرحیم      بهرام جان سالم علیکم نامه دوم تو را چند دقیقه پیش دریافت داشتم متاسفانه مطالب 
نامه اولت کامالً به خاطرم نیست که جواب آن را بدهم فقط دو آدرسی را که در آن نوشته بودي یادداشت کردم و 

ا حسب االمر پاره نموده و در بخاري ریختم و اما در نامه ات نوشته بودي که به لندن رفته بودي نمـی دانـم در   نامه ر
نبـودم و  برانشویگآن روز که نامه تو آمد من در . کنفدراسیون بودي یا نه و باالخره نمی دانم کتاب ها رسید یا نه

اً مقدار زیادي کتاب با پست هوایی و سریع به لندن فرستادم دعوت داشتم بعد آمدم نامه ات را دیدم فورگینورنبه 
از اول تـا پـنجم قـرار بـود کـه تشـکیل گـردد قبـل از         کنفدراسیونو فکر می کنم روز اول ژانویه رسیده باشـد و  

مقداري کتاب فرستادم و در نامه شان نوشتم چون کتاب موجود نیست تا آخر این کارگشاتعطیالت هم براي آقاي 
را سفارش بازرگان و طالقانیجلد کتاب بیشتر کتاب هاي 700باید صبر کنند و اما به یاران نوشته ام و تعداد ماه 

نامـه نویسـی   داده ام و چند روز دیگر خواهد آمد حدس می زنم حداکثر تا آخر این مـاه روز بیسـتم ایـن بـرج روز    
بهـرام جـان   . فرسـتاد ه اي کتـاب و نامـه خـواهم    مجدد به تمام آدرس هاست در این روز به آدرس هایی که فرسـتاد 

شرکت کردم و ترتیبات کنگره مسلمانان اروپااوالً در -1. دانم چگونه بنویسمقدر دارم که نمیمطلب گفتنی آن
اعالمیه خیال داشتم که . زیادي داده ام که از نوشتن آن خودداري می کنم تا آدرس تو بطور دقیق برایم روشن شود

را به زبان عربی بود به آنجا ببرم متاسفانه موفق نشدم چون شخصی را که قرار بـود آن را ترجمـه بـه    آقاي خمینی
ت کردم و تا می توانستم و قدرت زبان به من بحکه بروم در کنگره در این مورد صآلمانی کند ندیدم و مجبور شدم

به شاه خائن زدیم که بسـیار خـوب بـود و    اجازه می داد از وضع خودمان گفتم و در نتیجه از طرف کنگره تلگرافی
را کـه از همراهـان و هـم عقیـده     مودوديدر پاکستان زدیم به علت اینکه او هم ابوالعالم ایوب خانتلگرافی به 

هاي بازرگان است در زندان کرده و قصد اعدام دارد تذکر بدهم که از طـرف شـرکت کتـاب هـاي مـودودي هـم       
برنامه انقالب اسالمی، اسالم و مشکالت اقتصادي باري این کنگره خیلی عالی بود ترجمه شده فرستاده می شود مثل
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در مورد صندوق پستی من می روم و تحقیق کافی می کنم و به شما اطالع خـواهم داد ولـی   -2.  مخصوصاً براي ما
دانشگاه گرفته ایم مسجدي از برانشوایگ شخصاً عقیده اي دارم که گمان می کنم مناسب باشد می دانی که ما در 

مـی باشـد مـا از صـندوق اسـتفاده نکـرده و بـه        1033و با اینکه انجمن اسالمی داراي صندوق پستی مشترك شماره 
شریک خود واگذار نموده ایم و از آدرس مسجد استفاده می کنیم براي کار تو هـم بهتـر از همـه ایـن اسـت کـه از       

ینکه در مورد صندوق سوال کـردي چیسـت اگـر بـراي نامـه هـاي       دانم علت اآدرس مسجد استفاده کنیم البته نمی
خودت است که آن را می توانی به آدرس من ترتیبش را بدهی اگر منظور دیگري است می توانی از آدرس انجمن 

: استفاده کنی آدرس انجمن عبارت است از

Enteschar ,Verein Islamischer Studenten, Fallersleber-Tor-Wall 10, 33 Braunschweig
(Mosche)

وقتی کلمه انتشار باالي آدرس باشد نامه را به من می دهند و تو خاطرت از هر جهت مطمئن و راحت باشد و بـه  
تو قول می دهم که مطابق میل تو آنچه بخواهی رفتار کنم باور کن من نمی خواهم براي تـو و پـیش تـو تعریفـت را     

تو بنویسم چون آن وقت معنی واقعی ارادت از بین می رود و به تملق تبـدیل  کرده باشم یا از ارادت خودم نسبت به 
می شود ولی همین قدر بدان چون تو را می بینم که مایلی در راه اسالم و وطن خدمت کنی حاضـرم بـا تمـام ذرات    

به من نمیدر مورد کار مرکز باید عرض کنم که نمی دانم که چرا هیچ گونه اطالعی -3. وجودم به تو کمک کنم
دهی قرار بود موقعی که می خواهی بروي آدرس آن را براي من بنویسی و نمی دانم فراموش کردي یا اینکه به مـن  
اطمینان نداري در هر دو صورت اشتباهی شده و باید رفع گردد و اگر راستش را بخواهی من نامه اي را که به مرکز 

ت تاکنون همین طور مانده و نمی دانم چکار کنم امیدوارم در ایـن  نوشته بودم قصد داشتم خودم بفرستم و از آن وق
بنده شخصی را هم در برانشوایگ می شناسم که استطاعت فداکاري را -4. مورد در نامه بعدي خودت توضیح دهید

اهم در نمی خو. دانم که به درد دسته مخفی ما می خوردمیچنگیزهادارد و او را به مراتب الیق تر از دیگران مثل 
خورند که کار کنند و کمتر حـرف بزننـد   مورد چنگیز مطلبی بنویسم ولی همین قدر می گویم به درد ما کسانی می

آن شـخص فـرد   . خودخواه نباشند امیدوارم که ایـن مطالـب را در نظـر بگیـري    حاضر به جانبازي و فداکاري باشند،
به برانشوایگ آمده و از وضع کمیته ما گریه می کند با او آشنا شدم وهانوفرجدیدي است که در اعتصاب غذاي 

ولی چاره چیست ما فقط دو نفر هستیم و دیگران خیلی زیاد آنها نمی توانند به ساز ما برقصند پـس مـا مجبـوریم بـه     
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آمـده بـود همـه را    فرایبـورگ  عکس ها را که داده بودي به انضمام یک دسته دیگر کـه از  -5. ساز آنها برقصیم
دادم و بـه بقیـه افـراد جبهـه دادم و     پنـاه نرسـید بـه   چنگیـز توزیع کردم و همه اش در مدت کوتاهی تمام شد و به 

سمپات ها هم از آن گرفتند وضعیت ظاهري ما در برانشوایگ رفته رفته بهتر می شود و قدرت مـا زیـاد مـی شـود و     
امیدوارم از جریان کـارت مـرا یعنـی تنهـا     -6. هم عضو کمیته شده اندچند سمپات پیدا کرده ایم چند نفر تازه وارد

کسی که به او اعتماد کرده اي با اطالع گردانی مخصوصاً آدرست را که خیلی مایلم از جریانات کنگره و کارهـاي  
یران می رسد از مخفی که در آنجا انجام داده ام برایت بنویسم این را عرض کنم که بعد از این اعالمیه هایی که از ا

طرف روزنامه مخفی به زبان هاي مختلف عربی و ترکـی و آلمـانی و فارسـی منتشـر خواهـد شـد و همچنـین از تـو         
ت نکنی چـون تمـاس مـا تقریبـاً بـا همـه افـراد صـورت گرفتـه          بحکنم که از این جریان با هیچکس صخواهش می 

بعثـی نبایـد بدانـد کـه مـا بـا       تمـاس داریـم و  بعـث  با نباید بداند که ماناصريامیدوارم که متوجه شده باشی یعنی 
خودت می دانی چرا روزنامه نامبرده ممکن است به زودي چاپ شده و بیرون بیاید . جات دیگر فعالیت می کنیمدست

راجـع بـه   بهرام جـان و همچنین امکان دارد که چند ماهی به طول بیانجامد تا نحوه و راه مستقیم آن روشن شـود،  
ستش را بگو اگر وجود ندارد بنویس تا خودمان آن را به وجود بیاوریم خیلی دلم می خواست که بـا تـو   مرکزیت را

مالقات کنم و ترتیب آن را بدهیم چون جریان کارها خیلی درهم و پیچیـده اسـت و واقعـاً سـردرگم شـده ایـم تـو        
در آن نیست منتظـر جـواب نامـه    مطمئن باش که اگر اقدام جدي بکنیم همین ما خودمان موفق خواهیم شد و شکی

نامه بنویسم و این آخرین نامه ایسـت کـه بـه ایـن آدرس     پست الگرندهستم مواظب باش دیگر مایل نیستیم که به 
را در نظر بگیر و بدان که در آلمان مخصوصاً خیلی دقت می نمایند و علت آن وجـود  پلیس بین المللینوشتم و 

راد دانشگاه منزل ما دعوت بود و او خودش به من گفته بود کـه مـن مـایلم بـا     کمونیست هاست مدتی قبل یکی از اف
زنم به دیدار شما بیایم یا اینکه شما یک نهار منزل ما بیایید من او را دعوت کردم و فوراً هم مطلع شـدم کـه قصـدي    

و دسـتجات و وضـع   در کار است لذا مواظب بودم اتفاقاً حدسم درست بود و او در منـزل مـا همـش از وضـع ایـران      
دانشجویان سوال می کرد و حتی طوري عمل می کرد که من شکم خیلی زیاد شد یعنی می خواست خود را طوري 
نشان دهد که عالقه زیادي ندارد و غیرمستقیم موضوع را کش می داد و رنگ ها و نقش هاي مختلفی بـه خـود مـی    

نامه هاي من رسیدگی می شود و خیلی کـارم سـخت   گرفت که من دیگر شک و ظن ندارم که او مامور بود و حتی
رئـیس سـابق اداره   فـونی اشـتپوت  شده باید مطالب را به زبانی با تو بگویم تا متوجه شوي این شخص آقاي 
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از سازمان و بچه ها علتش اخطار دانشگاه به او بوده رحیمیانبود و حدس می زنم کنار کشیدن آقاي خارجی ها
از من می پرسید که آیا رحیمیان بین آنهاست اکنون چـه  فعالیت توده اي هار مورد چون او در صحبت هایش د

می کند این است که دیگر شکی در آن نیست و ما باید ترتیب مراسالت و اقالمات خودمان را طوري بدهیم کـه از  
رهـا را خـواهیم داد   گزند همه در امان باشیم اگر وقت داشته باشی مکانی یکدیگر را مالقـات کنـیم ترتیـب همـه کا    

. متاسفانه من به علت اعتصاب غذا و این بار به علت کنگره اسالمی نتوانستم به لندن بیایم و اال تصمیم قطعـی داشـتم  
ارادتمنـد بـرادرت   . خوب دیگر بس است و از تو خداحافظی می کنم و بـه امیـد دیـدار یـا اقـدام روشـن تـر هسـتم        

مصطفی حقیقی

1004

8/حقیقی، مصطفی: از

یزدي، ابراهیم: به

ـ برانشوایگ17/3/1965: تاریخ

بود امروز رسید و فـوراً  28/2/65ـ علی  سالم علیکم نامه شما که مورخ آقاي م  بسمه اهللا الرحمن الرحیم
از اظهـار  -2پست شـده؟  15/3نوشته شده و 28/8دانم چرا نامه شما اوالً نمی-1.مبادرت به جواب آن می گردد

نسبت به ازدواج بنده نهایت تشکر را دارم و در این زمینه باید عرض کنم که بنده با خانم جدیدي ازدواج لطف شما
بایـد  . ـ قبالً بگویم هفتـه قبـل سـفارش داده ام   راجع به ماشین تحریر-3.ز این جریان کمال رضایت را دارمکردم و ا
بودم بروم و هر بار قیمتی جداگانه گفته می شـد تـا   م که خیلی دردسر کشیدم هر هفته یکی دو بار مجبور نعرض ک

مـارك سـفارش دادم   530باالخره هفته قبل کوچک ترین ماشین تحریر موجود را که از کارخانه المپا بود به قیمت 
مـارکی کـه   95مارك می شود و بنده با پولی که فرسـتاده ایـد و   450مارك آن تخفیف داده شد و خالصه 80که 

5و 4در مورد مطلب شماره -5و 4.ه دیگر انشاءاهللا حاضر خواهد شدهفت5و تتمه را می پردازم و تا خواهید فرستاد
را فقط خرسند می شدم اگر می توانستم بار دیگر تو . مطلب زیاد ربطی به من نداشت-6.  بعداً صحبت خواهیم کرد

-10. مطـابق دسـتور عمـل خواهـد شـد     -9-8-7.  لی کارمان صحبت می کـردم مالقات کرده و در مورد اصول ک
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عماد ثابت نامه بدهی و دیگـران  Emad-Sabetوظیفه را قبول می کنم فقط شما سعی کن که به نام مستعار من یعنی 
مطـابق  -12.هم همین طور تا طوري باشد که من فوراً بفهمم که نامه مال خـودم نیسـت و اشـتباهاً آن را بـاز ننمـایم     

از توضیح مجدد متشکرم فقط بعد از این سعی بفرمایید که نامه را طوري بنویسـید کـه   -13. دستور عمل خواهد شد
در . در مورد نشریات اگر رسید خواهم فرستاد! من بتوانم آنها را بخوانم من در خواندن نامه شما خیلی اشکال داشتم

هـر دو  چنگیز و خسرو حاج باشـی م و بدون هیچ گونه شبه اي ـ  روسی توده اي مسلروح االمینمورد افراد ـ  
که اکنون شش ماه است که رفته بود و می خواست به آمریکا بـرود و نتوانسـت   چنگیزدر جبهه ملی هستند فعالیت 

خسرو خیلی میانه رو می باشد و بیشتر حرف می زند تـا عمـل از نظـر شـخص مـن      بیشتر از خسرو می باشد و اصوالً
درصد، نخلستانی اکنون عضو هیـات اجرائـی   60نخلستانیدرصد 40درصد به کار ما می آید و چنگیز 20و خسر

که طالقانی و همشهري بنده است حسین عظیمی.است و فعالیت خوبی می نماید و افراد دیگر معتقد مذهبی است
که معتقدات مذهبی ندارد ولی پناهکمالدرصد به کارمان می خورد 60و خیلی تحت نفوذ بنده می باشد و او هم 

درصـد بـه   60بـوده و او هـم   حزب ایرانپسر روشنفکر با حسن نیت و تا اندازه اي فعال است و گویا سابقاً عضـو  
جمشـید  شخص دیگري از اقوام بنده بسیار مومن کم اطالع از امور اجتماعی، تـازه وارد بـه نـام    .کارمان می خورد

افراد دیگر را ! نفوذ بنده قرار دارد و می توان در صورت لزوم از وجودش استفاده کرداو هم بسیار تحتاحمدنژاد
را هنوز نمی شناسم وقتـی از  و سادات گوشه،بیاتدر لیستی که تهیه خواهم کرد به اطالعتان می رسانم ـ آقایان  

م و وضع بهتر از سـابق اسـت ولـی    کار شرکت را هنوز به عهده دار-14. کارشان اطالع پیدا کردم برایتان می نویسم
شغول هستم تا خدا چه تقدیر بسیاري از وقتم را می گیرد بنده اول تابستان امتحان هم دارم و باور کنید شب و روز م

یک بار دیگر خواهش می کنم خواناتر نامه بنویسید و تمنا می . در مورد کتاب برایتان فوراً سفارش خواهم داد. کند
بنـده احتیـاج مبرمـی بـه مرامنامـه      . یک باره چون دفعه قبل قطع ننمایید تا بنده تکلیف خود را بدانمکنم که رابطه را 

عماد ثابت-منتظر نامه شما . نهضت دارم اگر شما دارید فوراً دو تا براي من بفرستید

1005

9/حقیقی، مصطفی: از

یزدي، ابراهیم: به



سومخش ب

1554

ـ برانشوایگ7/4/1965: تاریخ

نامـه اي فرسـتادم کـه    کاربنـده بـراي سـر   17/3/65ـ در تاریخ سالم علیکم  ن الرحیم     آقاي علی الرحمبسم اهللا
خواهشمندم در مورد کارهایمان کمـی دقـت کنیـد و همچنـین مـی خواسـتم       . هنوز جواب آن را مرقوم نفرموده اید

ن صـندوقی کـه بنـده داشـتم     آدرس جدیدي را براي شما بفرستم که شما با آن آدرس نامه هاي خود را بفرستید چو
تهیـه کـردم   » ب ـ رستو «براي کارهاي دیگري هم به کار برده شده بود لذا بنده صندوق پستی جدیدي تحت اسم 

.خواهشمندم مکاتبات را به آن آدرس انجام دهید روي نامه شما باید حتمی چنین آدرسی باشد

C/O B.Rustu, 33Braunscheweig

این فرم را فراموش نکنید و عین آن را به کار برید تقاضـاي دیگـر بنـده ایـن اسـت کـه بنـده را در        خواهشمندم
.  ماشین تا دو هفتـه دیگـر حاضـر خواهـد بـود     . جریان اخبار بگذارید و تمنا می کنم در مورد کارمان تصمیم بگیرید

ارادتمند ب ـ رستو -والسالم 

1006

10/حقیقی، مصطفی: از

ابراهیمیزدي، : به

ـ برانشوایگ23/4/1965: تاریخ

بنده بـراي شـما نامـه فرسـتادم کـه      7/4/65و 17/3/65بسم اهللا الرحمن الرحیم  آقاي علی سالم علیکم در تاریخ 
. سامانی بدهید و تکلیف را روشـن کنیـد  تمنا می کنم که به کارهایمان سرو. متاسفانه هنوز جوابی دریافت نداشته ام

.نامه قبل نوشتم مکاتبات خود و دیگران را به این آدرس بفرماییدهمانطور که در 

تمنا می کنم سعی کنید که آدرس عین فرم باال به کار برده شود عرض دیگر ندارم جز اینکه پی در پی در مورد 
ارادتمند ـ رستو .  کارهایمان تاکید نمایم
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1007

11/زدي، ابراهیمی: از

حقیقی، مصطفی: به

26/4/1965: تاریخ

از خبـر سـالمتی و   . بسمه تعالی      دوست و برادر گرامی و عزیزم بعد از سالم ـ گرامی نامه تو را دریافت کـردم  
امیدوارم تا دریافت این نامه ماشـین  -1: موفقیت و سعادت تو خوشحال شدم و آن را تبریک می گویم و اما مطالب

در صورتی که حاضر شده باشد بر طبق مذاکرات حضـوري ـ لطفـاً آن را پـیش خـود نگـه       . حریر حاضر شده باشدت
کسی از این ماجرا و وجـود یـک ماشـین تحریـر     اوالً ـ سعی کنید دالیلی که حضوراً صحبت کردیمه و باز ب. دارید

چه از نظر حفظ امنیت خود شما . ا آن ماشین نکنیدهیچ گونه نامه یا مطلبی را بثانیاً. جدید در منزل شما باخبر نشود
و سازمان در حال تشکیل ما هم از روي تطابق حروف ماشین تحریر می توان نوع آن را تشخیص داد و اگـر فعـالً از   

به هر حال . ماشین استفاده نشده باشد به سادگی می توان پی برد که چه کسی مثالً مطالب بعدي را ماشین کرده است
از بدي خط ـ که معرف روحیـه بـد خـود مـن مـی       -2.ا ترتیب استفاده از آن داده شودپیش خود شما باشد تماشین

از -3. یعنـی خوانـا باشـد   . خواهم سعی می کنم واضـح تـر بنویسـم ـ امیـدوارم بتوانیـد آن را بخوانیـد       باشد عذر می
لطفاً اگر ممکـن اسـت اطالعـات بیشـتري     اطالعات ارسالی در مورد اشخاص بسیار متشکرم ـ در مورد اشخاص زیر  

اطالعـات بیشـتر در مـورد سـوابق آنهـا و افکـار و عقایـد        . نخلستانی ـ حسین عظیمـی ـ احمـدنژاد    . بفرستید
مثالً آیا این دوستان در دوران تحصیل کجاها بوده اند؟ سوابق شغلی و درسی آنها چیست؟ سوابق سیاسـی  . آنهاست

نظر اسالمی چگونه فکر می کنند؟ معتقدند؟ مطالعـه چقـدر دارنـد؟ چقـدر از نظـر      و اجتماعی آنها چه می باشد؟ از
می دانید که خیلی ها مذهبی فکر می کنند اما خیلی ارتجاعی ـ یا قدیمی فکر می کنند . اسالمی روشن فکر می کنند

همان طور که . می هستندو یا بالعکس خیلی ها هستند جدید و انقالبی و مترقی فکر می کنند اما فاقد جنبه هاي اسال
کذالک جعلنا کم امۀ وسطا لتکونـوا شـهدا علـی النـاس ـ مـا       . می دانید ما حد وسط هستیم اسالم مکتب واسط است

خاص اطالعـات بدهیـد   به هر حال راجع به این مسایل از ایـن اشـ  . امت میانه هستیم تا شاهد و نمونه براي مردم باشیم
از توسعه کار شـرکت بسـیار بسـیار خوشـحال و از     -5. وعده فرموده اید هستملیستی کهمنتظر -4.متشکر می شوم
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هدف بـاالتر از اینهاسـت امـا    . تشکر من بیجاست ـ کار شما کار فکر و مسلک است . زحمات شما یک دنیا متشکرم
د را بدرقـه  خداوند همت خـو . من و همه ما وظیفه داریم قدر کار دوستان خود را بدانیم و یک دیگر را تشویق کنیم

اما راجع به قطع رابطه در گذشته؟ تصور می کنم مسافرت شما به ایران علت بـود چـه مـن نامـه     -6. راه شما بگرداند
اضافی  مرامنامه نهضت را نـدارم سـعی   همتاسفانه نسخ-7. بود تا شما برگشته بودیدنامه هانوشته بودم و در صندوق 

بـا کثـرت درس و زنـدگی ـ کـار شـرکت       نمی دانم آیا وضع شـما ـ  -8. رممی کنم براي شما پیدا کرده و ارسال دا
انتشار هنوز طوري هست که بتوانید مسایل چاپی را نظیر همان که با هم صحبت کردیم انجام دهید یا خیـر؟ عـرض   

بهـه ملـی ـ    لطفاً هر نوع نشریه یا خبر و یا شـایعه ـ راجـع بـه ج    -9.ـ منتظر دریافت خبرهاي شما هستمدیگري ندارم  
قربان شما . حزب توده ـ نهضت و علماء ـ قشقایی ها و هر کس و هر چیز مطلبی به شما می رسد مرا بی خبر نگذارید

م ـ علی -

1008

12/حقیقی، مصطفی: از

یزدي، ابراهیم: به

ـ برانشوایگ7/5/1965: تاریخ

شما رسید البته با توجه به 26/4/65نامه مورخ بسم اهللا الرحمن الرحیم        دوست و برادر ارجمندم سالم علیکم 
ماشین تـا یکـی دو روز   -1: سد که دیر رسیده است و اما در مورد بقیه کارها و مطالب نامهردو تاریخ باال به نظر می 

دیگر حتمی حاضر است من هر روز می روم و جواب می گویند هنوز از کارخانه فرستاده نشده و شما از نظر مخفی 
و خیلی فعال از سوابق شخصی بی طرف جبهه ملیآقاي نخلستانی-3. خیلی متشکرم-2. داشتن آن مطمئن باشید

طور که نوشتم تا اندازه زیادي واجد شرایط مـی باشـد و   نیمه مذهبی و همانعظیمیآقاي . کارش زیاد خبري ندارم
در ایران کارگر بوده و از اقوام بنده است متفرقه درس خوانده و به اینجا آمده و نیمه مذهبی است البتـه  احمدنژاد

مطلبـی کـه در اینجـا نوشـتید     -3.  زیادي ندارد و هم چنین نخلستانی متوسط اسـت عظیمی هم مطالعات ،بی مطالعه
وعده داده بودم و پس از آن در نامـه یکـی   17/3/65را بنده در نامه مورخ » منتظر لیستی که وعده فرموده اید هستم«
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نکرده ایـد و ایـن مطلـب را    فرستاده ام نمی دانم شما چرا به دو نامه بنده دقتی23/4/65و دیگري 7/4/65در تاریخ 
طور که در سه نامه قبل نوشتم من بی نهایت گرفتارم عالوه بر ست متاسفانه هنوز تهیه نشده همانجواب بدهید و اما لی

مشکالت درسی و کارهاي دیگر مجبورم روزها کار کنم و لذا نتوانستم تاکنون آن را آماده کـنم ولـی در فکـر آن    
اي شما کتاب سفارش دادم البته همه آنهایی را که بنده سفارش داده بودم نفرستاده اند در مورد شرکت بر-5.  هستم

در -7. صـحبتی نیسـت  -6.  فرستاده بودند که برایتان ارسال شد لیست آن را در پشت نامه مـی نویسـم  يولی مقدار
هـا همـانطور کـه در بـاال     وضعم با کثرت درس-8. مورد مرامنامه باز خواهش می کنم هر طور هست برایم بفرستید

نوشتم خوب نیست و فعالً نمی توانم آنهایی را که صحبت کردیم همه را آماده کنم ولی تا حدودي حاضر به انجـام  
ــ  2.ریـال 600جلد  4ـ تاریخ حیات یحیی 1-10. اً بیشتر از شما ندارمنئنشریه و خبر تازه مطم-9.  دستورات هستم

جلـد  2ـ عـدالت اجتمـاعی در اسـالم    4، ریال450ويـ تاریخ هیجده ساله کسر3ریال، 400قیام آذربایجان ستارخان
20ـ سید جمال الدین 8ریال، 200ـ جنگ سرد نفت 7ریال، 150ـ فکر آزادي6ریال، 35ـ غرب زدگی 5ریال،120

ـ 12ریال، 30ي صلح ـ استراتژ11ریال، 750ـ نگاهی به تاریخ جهان نهرو10ریال،30ـ عین الدوله و مشروطه9ریال، 
مارك، تخفیـف از  160تقریباً برابر با . ریال3121جمع .  ریال6ـ الفباي فکري حسین 13ریال، 330تاریخ آلبر ماله

ا پول تمبري که تاکنون روي هم چه براي نامه ها و چه براي فرستادن کتاب ه. 128الباقی . مارك 32%20شرکت 
مارك تمـام خواهشـمندم   150جمع پولی که شما باید بفرستید عبارت است از . 150جمع-مارك 22: فرستاده شده

خواهشمندم جواب نامه و رسـید  . وجه مذکور را توسط ورقه ضمیمه شده به حساب مخصوص دفتر شرکت بفرستید
ارادتمند حقیقی . کتاب ها و وجه را برایم ارسال دارید

1009

13/حقیقی، مصطفی: از

یزدي، ابراهیم: به

ت/ب: تاریخ
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دیـروز نامـه اي از شـما    . سـالم علـیکم  ت ارجمند جناب آقاي دکتر یـزدي  بسم اهللا الرحمن الرحیم              دوس
داشتم که مقداري هم آدرس در آن وجود داشت گمان می کنم تاکنون آدرس هـاي قبلـی را کـه ماشـین کـردم از      

رده بودید همه در نامه قبلـی نوشـتم کـه بـه خـوبی      گرفته باشید کارهاي دیگري را هم که محول کآقاي مظفري
انجام شد اما در مورد آدرس هاي جدید باید عرض کنم که می ماند تا بنده از ایران برگردم زیرا به عقیده مـن بایـد   

نقـاط  ،طـرز فکـر  ،محـل کـار  ،شـغل پـدر  ،اسم پـدر ،تاریخ تولد،لیست کاملی درست کرد که نام و نام خانوادگی
آدرس اروپا همه را جمع آوري کرده و به ترتیب الفبا دفتر ثبتی تهیه کرد البتـه  ،آدرس ایران،عصبدرجه ت،ضعف

این کار خیلی پرزحمت خواهد بود و جمع آوري این اسامی مدت ها به طول خواهد انجامیـد ولـی در عـوض کـار     
ر وقت کردم خواهم فرستاد چون من اگ. بسیار مفید و الزمی است و اما در مورد اسامی که داده بودي کتاب بفرستم

اکنون روزها کار می کنم و آخر هفته دیگر به ایران می روم و مالحظه می کنی که نامه تـو را هـم بـا عجلـه نوشـتم      
مصطفی حقیقیارادتمند .منتظر خبر هستم

1010

14/حقیقی، مصطفی: از

راستین، بهرام: به

ت /ب: تاریخ

لـی  کـارت تـو را چنـد دقیقـه قبـل دریافـت داشـتم خی       . سـالم علـیکم  . بهرام عزیزمبسم اهللا الرحمن الرحیم 
طور که مالحظه می کنی برایت فرستادم و کتـاب هـا همـه اش در لیسـت نوشـته      خوشحال شدم در مورد لیست همان

دهـم کـه   مـی  نیسم می باشد موجـود نیسـت و سـفارش   آن که بحث در مورد ماتریالیسم و کمو13شده فقط شماره 
اما در مورد نحوه کار باید عرض کنم که من متاسفانه مایوس شده ام چون ما به هیچ وجهی در شهرها نمی . بفرستند

آقاي تقـی مثالً در انگلستان که . توانیم یک نفر پیدا کنیم که خودش کتاب ها را به فروش برساند و یا توزیع کند
ی باشـند هنـوز کـه هنـوز اسـت وجـه کتـاب هـایی کـه بـراي           هستند و از هر جهت همفکـر هـم عقیـده مـا مـ     زاده

فرستادم نپرداخته اند با اینکه چند بار به ایشان نامه نوشتم حتی جواب نامه را هم ندادند آخـر بـا ایـن    کنفدراسیون
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در و اما مثل اینکـه بـه پیشـنهاد مـن     ...نوع همکاري چگونه ما می توانیم پیش روي بکنیم؟ بقیه را دیگر نمی نویسم 
را منصورخواهم تیر خوردن آقاي در مرحله سوم می. مورد تشکیل جلسه اي دقت نکردي در این مورد جواب بده

علیـه اسـتعمار بـه درخشـانی     به تو تبریک بگویم این جوان شیردل ستاره خود را در صفحه تاریخ مبـارزات اسـالمی   
ی و حسین است بهرام جان اگر بدانی با این خبـر  آورد و یک بار دیگر نشان داد که پیرو مکتب محمد و علکامل در

توانستم جلوي اشکم را بگیرم من می خواهم از تو خواهش کنم کـه  و غرور نمییمن چه حالتی داشتم از خوشحال
با زبان گویا و نطاقی که داري به همه دانشجویان و به همه اطرافیان بگو که این جوان به خاطر آزادي اسالم و فکر و 

و ایمانی که داشت اقدام به چنین عمل خطرناکی کرد،  بگو که او تربیت شده مکتب اسالم بود، بگو که پس عقیده 
سال خفقان و رعب و وحشت یک شبه به مبارزه رفت، البته ممکن است که دسته اي که او را اورگانیزه کرده 12از 

دانم که از کجا آب خورده ولی اگـر صـدها نفـر    میبود بعداً یا همین چند روز فاش شده و اعالم شوند و من تقریباً 
داننـد کـه در نهایـت ناامیـدي بایـد      هم بگیرند و اعدام کنند دیگر تمام شد دیگر ترس مردم ریخت دیگر مردم مـی 

باره گل می کند و چون گل سرخ بزرگی در اعماق قلب ما جایگزین است یکامیدوار باشند چون هنوز ریشه اسالم
من دیگر عرضی ندارم امیدوارم که خواهشم را به مـورد اجـرا درآوري و هـر خبـر     . خواهد کردجلب توجه همه را

مصطفیدوست تو . جدیدي هم که داري برایم بفرستی

1011

15/حقیقی، مصطفی: از

یزدي، ابراهیم: به

143شماره -ـ برانشوایگ12/7/1965: تاریخ

ه تسـالم علـیکم از اینکـه در چنـد روز گذشـ     دم و آقاي ذکـی   ست و برادر ارجمنبسم اهللا الرحمن الرحیم      دو
نتوانستم به زیارت شما نایل آیم بی نهایت متاسف و متاثرم چون اوالً چند جلد کتاب برایتان به همراه آورده بودم و 

بنـده چـون   خـود نگـاه دارم و   درموده بودید برایتـان نفرسـتم و نـز   در ثانی چند نامه از تهران و غیره رسیده بود که ف
امیدوارم که سرکار به مجرد دریافت ایـن نامـه   . احتمال می دادم که شما را زیارت خواهم کرد به همراه آورده بودم
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چـرا در  -1: و اما کارهاي دیگري هم بـا شـما داشـتم و آنهـا عبارتنـد از     . بنده را مطلع می سازید که چکار باید کرد
بـا ماشـین تحریـر    -3تی که به کارها داده شده تکلیـف بنـده چیسـت؟    با ترتیبا-2محل مالقات ما شرکت نکردید؟ 

من فکر می کردم که شما برنامه اي براي مجمع ما تهیه کرده اید و در آنجا حاضر شده و آن را -4چکار باید کرد؟ 
بایسـت  پـس مـی   . رهبري خواهید کرد و البته احتمال دارد که شما صالح این دیده باشید که در آنجا حاضر نشـوید 

ه باشـد حرکـت کنـد در    الاقل ترتیبی می دادید که کار افراد روي خط حساب شـده و معـین کـه قـبالً بررسـی شـد      
و بنده پس از . طور نبود و در نتیجه پیشرفت و نتیجه اي که بنده انتظار آن را می کشیدم و حاصل نشدصورتی که این

انتقاد کلی کردم و نظرم این بود که با این ترتیب می ترسم کـه  به کار آنهادو روز که سردرد و انتظار کشیدم اجباراً
گوي انتظاراتی کـه مـردم از ایـن تشـکیالت     دهد و ثانیاً جوابمجمع ما نتواند اوالً کار مفیدي از نظر تشکیالتی انجام 

ان مقیم خارج شما خود خوب می دانید که اسم تشکیالت ایران چه اثري در افکار مردم خصوصاً ایرانی. دارند نباشد
این اثر خوب در صورتی که ما در اینجا تشکیالتی نداشته باشیم همانطور به خوبی خود باقی . از کشور باقی گذاشته

را می کشند نباشد بافته هاي پیشروان ما اما اگر ما تشکیالتی داشته باشیم و به شکلی که مردم انتظار آن. خواهد ماند
لذا بنده انتقاد از فرم تشکیالتی تصویب شـده  . بافته شده یک باره پنبه خواهد شدکه با از خودگذشتگی هاي فراوان

دهنـد مناسـب   کور براي فعالیت حادتر و بسته تر از فعالیتی که دستجات دیگر انجام مـی ذداشتم به دلیل اینکه فرم م
د که کار حادتري نماینـد چـون   نیست و اصوالً تعدادي از آقایان چنانچه به نظر بنده می رسید صالحیت آن را ندارن

البته باید عرض کنم که بررسی به صالحیت افراد از صالحیت بنده هـم  . حاضر به از خودگذشتگی هاي الزم نبودند
خارج است ولی بنده حق دارم به فرم تشکیالتی انتقاد کنم و فرم دیگري را که بـه نظـر بنـده بـراي یـک تشـکیالت       

شما اگـر  . البته در مجمع ما وقت نبود که به عرایض بنده ترتیب اثري داده شود. یممخفی لزوم کلی دارد پیشنهاد نما
از شأن یک که اصوالًهصورت جلسات را قرائت فرمایید خواهید دید که وقت ما را بیشتر کارها و حرف هایی گرفت

خاطر آنکه چون عـده  نفر مسلمان واقعی خارج بود هر کسی می خواست حرف خود را به کرسی بنشاند لذا بنده به
اي از رفقا دچار همین مرض اخالقی نشده باشم و چون دیگران به خاطر نظر شخص خودم وقت دیگـران را نگرفتـه   
باشم مجبور شدم کوتاه آمده در عوض از آنها تقاضا نمایم که هیات اجرایی فرم تقدیمی بنده را بـا فـرم کنـونی بـه     

این بود . البته توسط نامه شما را هم در جریان خواهم گذاشت. را بخواهدمرجع صالحیتدار دیگري فرستاده و نظر او
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عرایض بنده امیدوارم که شما وقت داشته باشید که جواب نامه بنده را مرحمت دارید از اینکه سـرتان را درد آوردم  
صوفی ارادتمند . عذر می خواهم

1012

16/حقیقی، مصطفی: از

یزدي، ابراهیم: به

ـ برانشوایگ24/8/1965: تاریخ

و دیگـري  26/7کنـون دو نامـه تـو یکـی بـه تـاریخ       هـم ا بسم اهللا الرحمن الرحیم       برادر عزیزم سالم علـیکم   
و امـا در مـورد   . لذا جواب آنهـا بـه تـاخیر افتـاد    .  به دستم رسید بنده براي زیارت مدتی به عراق رفته بودم12/8/65

و .  در مورد نامه آقاي زرگر چشم اجرا می شود-2. قاي خالدي چشم اجرا می شوددر مورد آ-1: مطالب نامه اول
:مطالبی که بنده باید از شما سوال کنمو بعد. اما مطالب نامه دوم همانطور که دستور داده اید اجرا خواهد شد

کـردیم قـرار شـد کـه     ت می بحدمان که در مورد تکثیر مدافعات صاگر شما یادتان باشد ساعات آخر برخور.  1
بنده آنها را تهیه نمایم ولی اگر یادتان باشد لحظات آخر قرار بر این شـد کـه شـما نـوع آن را بـراي مـن بنویسـید و        
مخصوصاً بنده متذکر شدم که امیدوارم تا دو روز دیگر نامـه اي بفرسـتید و معلـوم کنیـد کـه آیـا بایـد روي کاغـذ         

لی داشته باشد یا کوچک تر و شما وارد جلسه شوراي عالی شدید و گفتید کـه  معمولی باشد یا نه آیا باید قطع معمو
آمده که سوال نموده اند جـزوه در  کسائیم و براي من هیچ خبري نفرستادید و اکنون نامه اي از آقاي یما می نویس

ر هستید که بنده آنها را خنده آور است بنده به انتظار خبر شما می نشینم و شما خبري نداده منتظواقعاً. چه حال است
را واگـذار کنیـد بـه بنـده و     قدر اصرار کردم که نوع آنمن حتی آن. ستم و آن هم بعد از یکی دو ماهتمام کرده بفر

به نظر من این نقص در کار ما . اجازه بدهید زود تمام نمایم چون بعداً وقت نخواهم داشت ولی مورد قبول واقع نشد
برادرم من به احساسات پاك شما ایمان دارم و مـی دانـم   . ت صحیحی نیستیم خواهد ماندتا زمانی که داراي تشکیال

که تنها فکر شماست که به این صورت رأي داده و می دهد ولی از شماها می خواهم که الاقل تجربـه هـا را هـم بـه     
ون در دسـترس همـه قـرار    حساب بیاورید و همین امر تکثیر مدافعات را دقت کنید اگر ما فرد مسئولی داشـتیم تـاکن  
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گرفته بود و حال اینکه اکنون هنوز ماشین نشده چرا براي اینکه من با شما به تنهایی صحبت کردم و حال دیگري از 
خواهشمندم شما نامه اي به آقاي کسائی بنویسید و بفرمایید که سوءتفاهم پیش آمده و بنده . من مسئولیت می خواهد

رس در اختیار دارید براي ارسال کتـب انتشـار در دسـترس بنـده بگذاریـد و همچنـین       هر چه آد-2. مسئولیتی ندارم
ارادتمنـد  .منتظر دریافت جـواب هسـتم  . بفرمایید که هیات اجرایی براي کتب شرکت انتشار چه تصمیمی گرفته اند

صوفی 

1013

17/حقیقی، مصطفی: از

یزدي، ابراهیم: به

31/8/1965: تاریخ

بود زیارت کردم و چون 18/8/65نامه شما که مورخ . حیم            برادر ارجمند سالم علیکمبسم اهللا الرحمن الر
اگر می دانسـتم کـه شـما در لبنـان هسـتید      . بنده هم به زیارت عتبات در عراق رفته بودم لذا جواب آن به تاخیر افتاد

نوشـته بودیـد نظـر خـود را راجـع بـه اجتمـاع        -1: و اما بعد در مورد مطالب نامه تـان . مسلماً به زیارت شما می آمدم
م گویـا بـه دسـت شـما     طور دقیـق نوشـته بـود   ي براي شما فرستادم و نظرم را بمن یک ماه قبل نامه ا. دوستان بنویسم

طور کلی راضی نیستم و اگر دوستان شما را مطلع کرده باشند بنده تنهـا فـرد منتقـد در اجتمـاع بـودم و      نرسیده ولی ب
حاضر به ایـن نبـوده و نیسـتم کـه دور هـم بنشـینیم       که جمع را ترك نمایم به دلیل اینکه بنده واقعاًحتی حاضر شدم

نامه به یکدیگر بنویسیم و هـر کـدام سـعی    هحرف بزنیم و بعد از چند روز از هم جدا شویم و بعدکارمان این باشدک
بنده در آنجا پیشنهاد نمودم که ما . گر نماییمنماییم در نامه ها لغات محرك نوشته و خود را به حساب انقالبی جلوه

را مسئول نموده و رهبریت کارها را به دست او بسـپاریم و  ) در نظر گرفته بودمکه شما را(باید یک فرد مخصوصی 
ماید و به حساب مرکزیت به کار و تشکیالتمان داده باشیم و این فرد مجبور و مسئول بودکه وظایف دیگران تعیین ن

به عقیده مـن  لی دوستان طرفدار نوع دیگري از تشکیالت بودند کهوهاد می کردم نشیک فرم جدیدي را پیخالصه 
البته من در ایـن چنـد   . گونه تشکیالت به خصوص در موقعیت دانشجویی افراد اقدام جدي نمودمحال است که با این

ه صحت و سقم آن پی ببرید من همین قـدر  سطر و چند کلمه نخواهم توانست نظر خود را براي شما بنویسم تا شما ب
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ه می گویم که با تشکیل کنگره ها، سخنرانی ها، نامه پراکنی ها، و انتخاب کـردن هـا و انتخـاب شـدن هـا و خالصـ      
گونه اقدامات مخالفم من می گویم اینها کار نیست این کارها را دیگران هم انجام راضی نمودن ظاهري وجدان از این

جواب من . با دیگران چیست؟ البته رفقا دلیل می آورند که گویا ما باید از این مراحل بگذریمدهند پس فرق مامی
و به حساب این مراحل را طی نموده اند چـه کـار   این است که دیگران که چندین سال زودتر از ما شروع نموده اند

نون صحیح است و ما از این قانون مسـتثنی  کرده اند که ما بعد از طی این مراحل خواهیم نمود و به عالوه اگر این قا
را کمک ننماییم و خود از نو شروع نماییم؟ اینها سواالتی است که نیستیم پس فرقی با آنها نداریم و امروز چرا آنها

من تصـدیق مـی کـنم کـه تجربـه      . یا بی جواب می ماند و یا اینکه به بنده گفته می شود که شما تجربه کافی نداري
ولی معتقدم که بیشتر دوستان ما در آن جمع فقط به خاطر ارضاء ظاهري وجدان خود به دور هـم جمـع   کافی ندارم

کس حاضر نبود کـه دسـت از   هیچشده بودند و کمتر کسی حاضر به این بود که یک فعالیت جدي را شروع نماید،
از شما مـی پرسـم کـه    ! دوست من.موقعیت درسی خود بردارد چه برسد به اینکه حاضر به فداکاري هاي بیشتر باشد

نتیجه اینکه ما دور هم جمع شدیم چه بود؟ همانطور که اکنون دو ماه از تـاریخ آن مـی گـذرد و نتیجـه اي حاصـل      
ازتا بیست روز قبل یعنی یک ماه پس.نشده یک سال و دو سال هم خواهد گذشت و نتیجه اي حاصل نخواهد شد

نداشتم که مسافرت خود را به ترکیه و عراق که بیشتر به خاطر هدف هـایی  تشکیل جلسه مان بنده آدرسی در دست 
ت فرم را یک بود که در سر داشتم انجام می دادم به آنها اطالع بدهم و حال اینکه قرار بود براي چاپ کتاب مدافعا

شـئون  ردامات در خوقآیا شما چه فردي را مسئول می دانید؟ آیا این ا. مان به من اطالع دهندروز بعد از ختم مجمع
دسته اي که خود را پیرو نهضت می دانند می باشد؟ نه نه نه این دزدي اسـت کـه مـا از نـام دیگـران مـی کنـیم ایـن         
خیانت است اگر ما خود را نهضتی بنامیم و من حاضر به این خیانت نیستم ما خیال می کنـیم کـه مبـارزه تنهـا همـان      

یا اعالمیه اي صادر گردد و اعالم موجودیت نماید و یا روزنامه اي هـم بـه   است که نامه اي به شخصی نوشته شود و 
فرض به چاپ برسد و توزیع گردد و آن وقت با فخر روزنامه را به رفیق به فرض سوسیالیست خود بدهیم و در مقابل 

خـوب شـناخته انـد و بـه     ما را،به خدا قسمت دشمنان ما. او از نهضتی بودن و یا رابطه با نهضتی ها داشتن خود ببالیم
آنهـا  . همین جهت کوچک ترین لرزه اي بر اندامشان نمی افتد از اینکه ما تشکیالتی داریم و یـا اقـدماتی مـی کنـیم    

خوب می دانند که صرف نظر از عده معدودي که آنها را در بند کشیده اند بقیه به مرض خودخواهی و خودپرسـتی  
رانی هـا کننـد و اعالمیـه صـادر     نند جز اینکه کنگره ها تشـکیل دهنـد، سـخ   دچارند و از عهده هیچ کاري بر نمی آی
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برادر عزیز بنده متاسفانه همانطور که در ابتداي نامه نوشتم نمی توانم در این فرصت کوتاه و این قلـم نـاتوان   . نمایند
د که با سابقه اي کـه  خود پروژه فعالیت خودمان را از نظر فکر خودم براي شما شرح و توضیح دهم ولی امید می رو

من انتظـار آن را  با هم داریم شما تا اندازه اي به نظریه بنده روشن شده باشید و انشاءاهللا در برخوردي که پیش آید و 
اما راجع به کتاب ها نمی دانم کدام ها می فرمایید بنده یـک سـري کتـاب    . تایی خواهیم گرفتمی کشم تصمیم دو

د با لیست بـراي شـما ارسـال داشـتم و اکنـون چنـدین مـاه از تـاریخ آن مـی گـذر          که لیست آن را فرستادم همزمان
درمورد ماشین تحریر آن هم مدت هاست که تهیه شده و در منزل بنـده اسـت   -3. خواهشمندم زود مرا روشن کنید

وسـتان را  نامـه هـاي د  -5.اشین و پول کتاب ها توسط ب رسیدمارك پول م95-4. نمی دانم با آن چه خیال دارید
بنده عرض دیگري ندارم و منتظرم کـه شـما هـم    .ه از وقتی که از سفر برگشته امفوراً به آدرس ایشان فرستاده ام البت

خواهشـمندم بـه ایـن   . م باخبر سازیدمن را از احوال خود و اینکه آیا به آلمان خواهید آمد تا یکدیگر را مالقات کنی
نامه هایی که باید براي شما فرستاده شـود بایـد عـین فـرم زیـر را داشـته       صوفی  ارادتمند شما . فرم زیر نامه بنویسید

.باشد

1014

18/حقیقی، مصطفی: از

یزدي، ابراهیم: به

ـ برانشوایگ2/1/1966: تاریخ

برادر عزیزم سالم علیکم چنانچـه مالحظـه مـی کنـی مقـداري جزئـی از قسـمت دوم        بسم اهللا الرحمن الرحیم      
ماشین نموده و به ضمیمه فرستاده ام امیدوارم که بالفاصله با نامه ات بنده را در جریان بگذارید آیا به این مدافعات را 

ترتیب خوب هستند یا نه باید عرض کنم که اندازه آن را بنده از روي تناسبی که کاغذ بزرگ با کاغذ کوچک دارد 
گویا صحیح نبوده چون با در نظر گـرفتن اینکـه یـک ایـنچ     اینچ9x14پیدا نموده ام و اندازه اي که شما داده بودید 

سطر نوشته ام و حـال اینکـه   28ـ بنده در یک صفحه 2. سانتی متر است اندازه داده شما بسیار بزرگ در می آید5/2
ـ اینکـه چـون   3. بنده نمی دانم که کاري که کرده ام صحیح است یا نه. سطر نوشته شده35در قسمت اول مدافعات 
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در اینجا ماشین پلی کپی داریم خواستم سوال کنم که چطور است به جاي کلیشه و افسـت از پلـی کپـی اسـتفاده     ما
صفحه ماشین شـده  13صفحه یا 12صفحه نوشته دستی تبدیل به 8نماییم باید عرض کنم که با در نظر گرفتن اینکه 

با در نظر گرفتن اینکـه کاغـذ پلـی کپـی هـر      صفحه خواهد بود و باز 115الی 110می شود پس جمع آن در حدود 
مارك در مـی آیـد ولـی در    20/1مارك آلمانی قیمت دارد به انضمام مخارج دیگرش قیمت هر جلد 12هزار ورق 

قطعاً تصدیق می نمایی که مدافعات قسمت اول خیلی ریـز بیـرون آمـده و عـالوه بـر آن      . عوض خواناتر خواهد بود
ــ مـن در   4! ته کننده است خواهشمندم هرچه زودتر نظر خود را بـراي مـن بنویسـید   هم شده قرائت آن خسدرخیلی 

طـور کـه شـنیده ام اینجـا     را به اطالع شما می رسانم چون آنمورد چاپ افست هم در اینجا تحقیق می کنم و جریان 
داشـته باشـد چـون    که حقیقتمطبعه اي است که خیلی ارزان این کارها را براي دانشجویان انجام می دهد امیدوارم

ور فرستادن و مرتباً کسب تکلیف نمودن درباره نحوه کار و احیاناً تصحیح کلمـاتی کـه ممکـن اسـت     ور آنبه این 
ـ راجع به آقاي پنـاه  5. بنده ندیده یا اشتباه کرده باشم براي شما و غیره سبب می شود که کار به سرعت انجام نپذیرد

طور که بنده پیشنهاد کرده بودم عمل نشد البته براي توزیـع  ا فراموش نمودید و آنگفتگوي ما رکار گویا سرمتاسفانه
در خاتمه موفقیت . نشریات جدي نامه اي به زرگر نوشته ام و ایشان را در جریان گذاشتم تا این بار چطور عمل شود

صوفی ارادتمند . تو را خواهانم و تقاضاي ابالغ سالم به دوستان و خانواده گرامی و التماس دعا دارم

1015

19/یزدي، ابراهیم: از

حقیقی، مصطفی: به

B-55ـ 16/2/1966: تاریخ

. بسمه تعالی      دوست و برادر گرامی و عزیز بعد از سالم موفقیت و سالمتی تـو را از خداونـد متعـال آرزو دارم   
از نظـر نظافـت و نظـم    . ارسـالی رسـید  برگ 12-1: امروز گرامی نامه ات را دریافت کردم و فوراً جواب می نویسم

: از نظر محاسـبه ابعـاد و قیمـت و تعـداد سـطرها     -2. به شما تبریک می گویمبسیار بسیار تمیز ماشین شده است جداً
قیمت هـا در اینجـا   . صفحه اگر حساب کنیم112که جمعاً در حدود : خط در یک صفحه28محاسبه بر مبناي : الف
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جـا بـراي چـاپ در    صفحه را با هم یک4ند ـ یعنی هر  صفحه فلزي تهیه می کن28را در صفحه112به این قرار است 
.L.L.تهیـه صـفحه فلـزي   -Plates28 =4 :112صفحه فلزي یـا  .  ته خیلی ارزان تر تمام می شودکه الب. نظر می گیرند

280=10x28چاپ هر صفحه فلزيL.L.140=5x28- کاغذ در حدودL.L.280PAPERS . لیـره  700: ریبـی  جمـع تق
و این براي هزار شماره است یعنی هر شماره در حدود . لیره لبنانی تقریباً برابر با هزار مارك استL.L.(-700(لبنانی 

لیره لبنانی یا در حـدود  1000قیمت در حدود : شماره چاپ شود2000و اگر بخواهید . یک مارك تمام خواهد شد
به این ترتیـب مالحظـه مـی    . می شود) تقریبی(فنیک 1.350=2=70ر جلد برابر ـ و قیمت همارك خواهد بود1350

: ب. کـه بسـیار تمیزتـر تمـام خواهـد شـد      . شود که از قیمت پلی کپی ارزان تر است و لذا بهتر است که چاپ شـود 
. د بـود یم محاسبات ایـن چنـین خواهـ   طور تقریبی بخواهیم حساب کنسطر در هر صفحه ـ اگر ب 38بناي محاسبه بر م

و اگر آن را البته در اینجا ازدیاد عرض سطرها را ندیده گرفته ایم ـ . صفحهLines3136=28x112تعداد کل سطرها 
سـطر  38مبناي این تعداد کل سطر مطلـب اگـر هـر صـفحه     بر. عداد کل سطرها کمتر خواهد شدحساب کنیم البته ت

-84: 4= 21صـفحه فلـزي    :  ه قیمـت بـر ایـن اسـاس    محاسـب . 3136: 38= 84:تعـداد تقریبـی کـل صـفحات    . بشـود 
210=15x21 ،105=5x21-بنابراین قیمـت در حـدود یـک سـوم     .لیره لبنانی-515بهاي تقریبی کل 200بهاي کاغذ

:و اگـر دو هـزار شـماره چـاپ کنـیم     تومـان ذخیـره مـی گـردد ـ     560لیره یـا  200یعنی در حدود . کمتر می گردد
210=10x21 ،147=7x21 نیم لیـره  : اگر هزار شماره چاپ شود : قیمت هر جلد. لیره757جمع -400و  پول کاغذ

ریال و لذا می بینید تفاوت خیلی 10لیره یا تقریباً 0.40: اگر دو هزار شماره چاپ شود:جلدریال قیمت هر 13یعنی 
شماره یم به جاي هزار شماره، دو هزار سطري ماشین کنیم می توان38به عبارت دیگر اگر ما در صفحات . زیاد است

ابعـاد موجـود بسـیار بسـیار     ،اگر بخواهیم در همین شکل فعلی چاپ کنیم: اما ابعاد صفحه. ـ با پول ثابتی چاپ کنیم
: سطر در صفحه چاپ شود باید در صفحات به ابعـاد جدیـد ماشـین شـوند    38خوب و مناسب است اما اگر بخواهیم 

که اگر بخواهیم آن را . سانتی متر است15سانتی متر و عرض هر خط 23ر در حال حاضر فاصله خط اول تا خط آخ
مـی 11x17درصد کوچک تر می شود که برابر تقریباً 75به ابعاد و اندازه جزوه دفاعیات اول چاپ کنیم اندازه آنها 

سـطر در  38اما اگـر بخـواهیم   . بسیار تمیز و خوانا و روشن خواهد بود. که این کوچک شدن زیاد فرق ندارد. گردد
در چـاپ بـراي   . سانتی متر باشد18سانتی متر و عرض خطوط 28صفحه باشد باید فاصله اولین سطر با آخرین سطر 

11x17درصد کوچک تر می کنیم که ابعادش بشـود همـان   60آنکه جزوه به ابعاد مدافعات قسمت اول باشد آن را 
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کامالً روشن و خواناست و این مقدار . خوب نیست اما عادي است و بد نخواهد بودو این البته زیاد خیلی. سانتی متر
ضمناً براي آنکه ). جزوه جیبی عشق و پرستش را با اصل آن مقایسه کنید. (کوچک تر کردن عمودي و عادي است

را "ماهیـت ورود بـه "بهتر به روشن بودن آن پی ببرید به قسمت اول مدافعات که چاپ شـده اسـت صـفحه دوم از    
سطر 38مالحظه کنید این صفحه اصلش چون خیلی خراب بوده است در اروپا مجدداً ماشین شده است می بینید که 

با توجه : نتیجه.  و می بینید خوب و خوانا است) سطر دیگر8در حدود ! (و تازه باز هم جا داشته است بزند. زده است
38که تا به حال ماشین کرده اید هیچ ولی بقیه را تماماً روي صفحات به این محاسبات نظر من این است که آنچه را

البته از حاشیه کاغذ هر قدر دیگر خودتان می دانید جا باید منظور . سانتی متر18x28یعنی به ابعاد باال ـ. سطري بزنید
هـا مجـدداً تنظـیم مـی     برداري و چاپ حاشیه در موقع عکس. و خوب باشدبزنید کافی20x30کنید شاید روي کاغذ 

دوارم که مطلـب را  امی. است که می توانید آنها را استفاده کنید29x21نمونه کاغذي که فرستاده اید ابعادش . گردد
شـما مـی   . طور کافی و الزم در مورد مقایسه قیمت هاي افست اینجا با آنجا ـ مـن قیمـت هـا را نوشـتم     توانسته باشم ب

اگر مرامنامه را دارید آن هم خود مأخـذي بـراي مقایسـه اسـت مـا آن را در      . ر بدهیدتوانید مقایسه کنید و به من خب
در مورد ) ریال است27هر لیره (لیره لبنانی 0.75هر مارك آلمان . براي هزار شماره چاپ کردیملیره230اینجا به 

کمـی مکاتبـه کنـیم امـا بـه      یعنی شما و ما مجبـوریم  . سرعت کار البته چون حاال اول کار است کمی طول می کشد
در مـورد  . فتد مسلماً مقادیر زیادي از وقت و انرژي صـرفه جـویی خواهـد شـد    امحض اینکه کارمان روي غلطک بی

صفحه که فرستاده اید بسیار تمیز بودند و جز چند مورد که اینجا من 12بر مبناي این . تصحیح آنها شما نگران نباشید
من عین مطلبی را که به دوستان اطـالع داده ام ایـن   : پناهدر مورد . دیگري نداشتنددرست کردم ایراد خودم آنها را 

اطـالع مـی دهیـد و سـپس     ) لنـدن یـا بـه فاضـل    (است که شما اول با او صحبت خواهید کرد و سپس نتیجه را به مـا  
دوارم دوسـتان بـا   اکنون نمی دانم چگونه عمل شده است؟ به هـر حـال امیـ   . جزوات و یا نامه اي فرستاده خواهد شد

در مورد کاغذ هـاي مخصـوص کـه صـحبت کـردیم بـه اسـم        . کالت اولیه توزیع را حل کنندکمک هم بتوانند مش
DIRECT IMAGE ورق براي شما ارسال دارند به محض اینکه رسید من راهنمـایی بـراي   10ـ به آمریکا نوشته ام که

س اگر اشکالی پیدا نشد ـ بعدها مرتب از این طریقه کـه   عمل را خواهم نوشت که شما براي امتحان عمل کنید و سپ
فرم هـاي  . در انتظار عملیات شما هستمـدر مورد معرفی به دوستان اخوان. ناسب و ارزان است استفاده گرددبسیار م

از حسـن عمـل و کـار شـما جـداً      . سازمانی براي تشکیالت انجمن ها که خواسته بودید به زودي برایتان مـی فرسـتم  
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آیـا  . نیز مرا بیشتر باخبر کنیدشرکت انتشاراز وضع کار . خداوند به شما همت و قدرت بیشتري بدهد. پاسگزارمس
شما در آنجا از دوستان عرب که می توانند براي شما مطلبی را به سرعت به عربی ترجمه کنند در دسترس داریـد یـا   

مـدافعات قسـمت اول را عـده اي از طـالب بـه      در عـراق . خیر؟ و براي ترجمه هر یک صفحه چقدر طول می کشد
قدري تحت تاثیر قرار گرفته اند که دارند آن را ترجمه می کنند ممکن است محاسبه کنید که براي هر یک صـفحه  

سطري که ماشین کرده اید چقدر وقت گذاشته اید؟ مقادیري مطالب دیگر نیز رسیده اند که می خـواهم بعـد از   28
آیا استفاده از ماشین پلی کپی الکلی انجمن بـراي مـا ممکـن اسـت یـا      . ن کردن آنها را بدهیماین جزوه ترتیب ماشی

دیدار کوتاه و مختصر شـما  . ندارمیفعالً دیگر عرض. نسخه ضروري نیست50خیر؟ جهت تکثیر مطالبی که بیش از 
ر آنهـا کـه یکپارچـه کـار و عمـل      در شرایطی که افراد بیش از عمل ـ حرف می زنند، دیـدا  . مفید بودبراي من واقعاً

. هستند و به جاي منفی بافی به کار مثبت و سازنده مشغولند در دل من اثر واقعی و خوشحال کننده اي را داشته است
سـالم مـرا بـه    . و از خداوند توفیق بیشـتر شـما را خواسـتارم   . از این مالقات من روح گرفتم ـ امید بیشتري پیدا کردم 

نوري قربانت .قیت و سالمت شما و خانواده را آرزو دارمدوستان برسانید موف

1016

20/حقیقی، مصطفی: از

یزدي، ابراهیم: به

ـ برانشوایگ21/2/1966: تاریخ

البتـه از  . شـما را زیـارت کـردم   16/2/66سالم علیکم مرقومـه مـورخ   الرحیم       برادر ارجمندم بسم اهللا الرحمن
نوشته بودید که بقیه -1.م و اما بعد باید مطالب زیر را به عرض برسانماررا دتوضیحات و زحمات شما کمال تشکر

ماشین کنم در این مورد باید عرض کنم که بنده بیش از ) است136که در مدافعات جزوه (38دفاعیات را بر مبناي 
قایسه نسخه اي که از صفحات صفحه آن را ماشین نموده ام و بقیه را هم به همین ترتیب ماشین می کنم به دلیل م50
من معتقدم کـه ایـن نسـخه بـا قبلـی هـا بـه قـول         ! چاپ شده ضمیمه نموده ام با صفحات مدافعات جلد اول18و 17

-2. معروف زمین تا آسمان فرق دارد لذا اگر ما کمی اضافه خرج تولید می نماییم در عوض خیلی آبرومند می شود
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م که با هر زبانی که بود موفق شدم قیمت ارزان تري را تهیه نمـایم یعنـی بـا    نکدر مورد مقایسه قیمت ها باید عرض 
مارك تعیین نمودم البته با شرط اینکـه یـک روز بـروم    750براي هزار جلد آن ) صفحه112نه (صفحه 120محاسبه 

800ت مـارك اضـافه خواهـد شـد در حقیقـ     50چنین خرج جلد آن در حـدود  جا و در کار کمکشان نمایم و همآن
همی دارد و با مقایسه با آنجا اینجا بـه صـرف  جلد در اینجا خرج بر2000ك براي مار1250جلد و 1000مارك براي 

ولی اشکاالت دیگري در پیش است و آن نوشتن تیتر پشت جلد و بقیه تیترهاي داخل آن می باشد که آن هم . است
د به او دارم و البتـه تـاکنون صـحبتی در ایـن مـورد بـا       با کمک یکی از دوستان انجمن اسالمی که اطمینان صددرص

امیدوارم که هـر چـه زودتـر بـراي     -3. ایشان نکرده ام انجام خواهم داد و تا تاریخ آخر ماه مارس آماده خواهد بود
اسفند بایـد بـه عقیـده    29به خاطر عید نوروز و مخصوصاً-4جلد؟2000جلد چاپ نمایم یا 1000بنده بنویسی که 

ن اعالمیه اي یا تبریک مخصوصی تهیه نمود و قبل از اینکه وقت بگذرد آنها را آماده و ارسال کرد نـه اینکـه مثـل    م
کـه جـز   »نهضت ادامـه دارد «سال گذشته در اواخر اردیبهشت کار نهایی چاپ نموده و فرستادند که به قول معروف 

! اسـفند 29عید بود و نه چاشنی براي برگزاري بهتر مسخرگی و کوته فکري ما چیز دیگري را نمی رساند نه تبریک 
دستگاه پلی کپی الکلی مال شخصی بنده است و به کسی مربوط نبوده استفاده از آن نه تنها اشکالی نـدارد بلکـه   -5

اما چگونگی استفاده و اینکه آیا بنده می توانم در این امر کمـک بیشـتري   -5. تسکین آالم درونی بنده را می نماید
من به شما قول دادم که در عرض یـک مـاه مـدافعات را    : مایم سوالی است که در پاسخ آن مانده ام که چه بنویسمن

ماشین نمایم و مدت سه روز است که از صبح تا شام مشغول هستم و هر سه ربع ساعت یک صفحه ماشین مـی کـنم   
گرفتن اینکه مقدار زیاد غلـط هـاي امالیـی و    البته ممکن است بعضی زودتر تمام شود و بعضی دیرتر ولی با در نظر 

انشایی در بعضی از جمالت نسخه اصلی موجود است و با در نظر گرفتن اینکه این کار باید از همه کس مخفی بماند 
و هر آن کسی به مالقات من به منزل می آید و الجرم ناتمام و ضمیمه کار باید بساط را جمع نمایم مدت بیش از سه 

و با این وضع این قولی را که داده ام عملی خواهم کـرد ولـی کـار درسـی بنـده      ! گردد کمتر نمی گرددربع ساعت ن
تا آخر 28/3/66از ایست که نمی توانم آن را شوخی فرض کنم ـ به شما عرض نمودم که من در تعطیالت که مسأله

امتحـان  (امتحـان دادن یـک کالسـور    شـرط . آوریل می باشد باید امتحان بدهم و خود را براي آن معرفی نمـوده ام 
در ایـن کالسـور کـه    . در یکی از سه رشته بود و در صورت عدم قبولی محروم از امتحان خواهم شـد ) کوچک تره
براي سومین بار مردود شدم و لذا شش ماه دیگر امتحانم 5/2/66صفحه درس می باشد بنده در تاریخ 20فقط شامل 
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درس من جنگ مرگ و زندگی است اگر من شش ماه دیگـر قبـول نشـوم بایـد     ألهمستصور کنید که ! به عقب افتاد
اساس برداشته و به ایران بروم چون حتی پدرم هم دیگر حاضر نیست خرجی براي بنده بفرسـتد و شـاید هـم از هـم     

اي بین و در این صورت از هر گونه خدمت و فعالیتی چه صدیق چه انجمن ه. اکنون دیگر وجهی براي بنده نفرستند
محروم خواهم شـد و  ) در این مورد توضیح خواهم داد(المللی اسالمی و چه انجمن هاي اسالمی ایرانیان مقیم اروپا 

خالی مراجعت می کنم دیوانه ام خواهد دست عالوه بر آن خجالت اینکه پس از پنج سال یا بهتر بگوییم هفت سال
نمایم و پس از محاسبه چاره اي جز ایـن ندیـدم کارهـا را حتـی     لذا باید تصمیم جدي تر گرفته و چاره جویی ! نمود

االمکان از سرم دور نمایم و اول موقعیت درسی را قدري ثابت نمایم البته این تصمیم را تاکنون چند بار گرفتـه ام و  
عزمـی  هیچ کدام عملی نشده و با اینکه فکرم اعالم خطر می نماید عمل طور دیگري پیش مـی رود، مـثالً بـا چنـین     

همانطور که مالحظه کردید به شما می نویسم که کار چاپ مدافعات را شخصاً تمام خواهم کرد با اینکـه مـی دانـم    
حداقل غیر از ماشین نمودن پنج روز وقتم را خواهد گرفت و یا باز با علم بـه اینکـه دقـایق حسـاس زنـدگیم را مـی       

انیان مقیم اروپا هستم و از چندي قبل اقداماتی در این زمینه گذرانم در فکر ایجاد مجمع براي انجمن هاي اسالمی ایر
نموده ام ولی با تمام این احوال امیدوارم که بتوانم حتی االمکان کمتـر کـار و مسـئولیت قبـول نمـایم و لـذا از شـما        

بنده تا خواهش می کنم که هم خودتان و هم به بقیه دوستان اطالع دهید که حتی المقدور از محول نمودن کاري به
نامه اي به بنده نوشته و خواسـته  مصاحبد این مطلب را به این دلیل نوشتم که آقاي نشش ماه دیگر خودداري نمای

-6!خداوند قادر و متعال است. بودند که کاري را برایشان انجام دهم و مرقوم داشته بودند که ایشان نوبت گرفته اند
برایت نوشته ام می خواستم این سوال را از تو بنمایم که 5و 4و 2و 1ي به پیوست مطالبی که تحت عنوان شماره ها

خواند یا کار می کند؟ اگر کار می کند آیا در اشتوتگارت مشغول چه کار است آیا درس میزرگراز دوستان مثالً 
ن به برانشوایگ بیایند و در این امکان وجود ندارد که بنده اینجا براي ایشان کار با همان امتیازات تهیه نمایم که ایشا

و از آن گذشته ما می توانیم در اینجا دفتر مخصوصی براي کارها ترتیب ! نتیجه مقدار زیادي به سرعت کار بیافزاییم
نـی هـاي بیجـا    کداده و نحوه فعالیت را طوري تنظیم نمـاییم کـه از خیلـی رکودهـا و مسـامحه کـاري هـا و نامـه پرا        

امیدوارم که پس از اینکه تصمیم خود را -7. کاري به موقع و یا سرعت انجام گیردو در عوض هر. جلوگیري گردد
در تعداد اجالد مدافعات گرفتی مبلغ الزم را هم برایم ارسال داري چه در غیر این صورت مقـدور نخواهـد بـود کـه     

اده ام و کاغـذهاي  چنانچه مالحظه مـی کنـی فهرسـت برایـت فرسـت     شرکت انتشاردر مورد -8.  آنها را تمام کنم
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الحمداهللا پس از پخش تعدادي از آنها نتیجه . مخصوصی هم چاپ نموده ام تا در کار سرعت کافی به کار برده شود
انجمن هاي اسـالمی دانشـجویان   -9. اي داشته که البته نمی توان آن را خوب دانست ولی بهتر از سابق است

البتـه شـما خودتـان پـس از دو برخـورد      ! ار زیـادتري برایـت بنویسـم   اما در این مورد باید مقـد : ایرانی مقیم اروپا
حضوري و مدت ها نامه نگاري خوب می دانی که من چگونه فکر می کنم لذا همین قدر کافی می دانم که با چنـد  
جمله دیگر توضیحات کوتاهی براي روشن شدن شما بدهم همانطور که بارها نوشتم عقیده من از ابتـدا ایـن بـوده و    

ست که با ترتیباتی که ما به شکل سازمانی خود داریم نخواهیم توانست پیشرفت قابل مالحظـه اي را سـبب شـویم    ه
انجام دادید مطمئن هستم که وضعمان به مراتب خوب تر و بهتر از سابق شده و پاریسالبته با تغییرات جدید که در 

ز نظر روانی و خالصه روانی و روحـی درد بیمـاران را   می شود ولی باز هم کافی نیست چون پرورنده فکر نیستیم و ا
افراد ما اصـالت عمـل ندارنـد    :الف: براي اثبات این مدعا نظر شما را به نکات زیر جلب می کنم. دوا نتوانیم کردن

را نمی یعنی تا وقتی که با پیروي از تعالیم عالیه اسالمی مخصوصاً در موارد منع قمار ـ مشروبات و از این قبیل کارها  
نمایند، هر قدر هم که زباناً و قلماً خود را پهلوان هاي خیالی و مبارزین فداکار و از خودگذشته نشان دهند در عمـل  

بنابراین باید هر چه ! نه تنها صفر هستند بلکه جلوگیري از اقدامات دیگران نموده و یعنی رقم منفی هم دارا می باشند
بد نیست حاال که سخن بـه اینجـا کشـید    . تقوا باشندرحله اول پاك، پرهیزکار و بادر مبیشتر کوشید تا افراد خودمان 

سـف شـما نبـودي صـحبت همـین      أدر جلسه اي کـه داشـتیم و بـاز هـم بـا هـزار ت      . گفته اي را براي شما شرح بدهم
ر مـا کـا  «موضوعات شد یکی از دوستان که چنان می خواست نشان دهد که نهضتی بودن ارثی است می گفت کـه  

نداریم که فالنی مسلمان مومن است یا نه و دلیل می آورد که در نهضت حتی فـردي هـم وجـود دارد کـه مسـیحی      
البته من نمی توانم اکنون نحوه اي را که ایشان خود را در آن قرار داده بودند و طـرز کامـل سـخن ایشـان را     . »است

ضوع مقید بودن ما به دسـتورات اسـالمی از بعضـی    براي شما بازگو کنم ولی همین قدر درك کردم که ایشان را مو
نظرها رنج می دهد و از آن گذشته طوري سخن می گفتند که به خوبی معلوم بود ارجعیتـی بـراي خـود از دیگـران     

ببخشـید  ! قائل است و در مورد نهضت چون در مورد ارثیه اي که از پدر یا قومی به او رسیده باشد سخن مـی گفـت  
یقت ت بی ادبانه و شاید هم ناروا مطالب را بنویسم ولی حقیقت فکري من این است و گفتن حقاگر مجبورم با جمال

ما نباید هر از جنگ شکست : ب! تقوا بودن و معتقد بودن به اصول باید پافشاري کردباري در مورد با. گناهی نیست
هستند کسـانی کـه در فعالیـت هـاي     خورده اي و هر استفاده جویی را در داخل خود راه دهیم منظورم این است که 
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دانشجویی، جبهه ملی، و غیره سرخورده اند یعنی تنها براي احراز مقامی که در حالت جوانی و ناپختگی آنها برایشان 
اجرائیه بوده انـد و غیـره   ارزنده جلوه می کند شروع به فعالیت نموده اند و کتاب خوانده اند و عضو شده اند، هیات

یل بوده اند پیشرفت ننموده و خالصه از نظر شخصیت طلبی ارضا نشده اند و از آن گذشته امید بـه  طور که ماولی آن
فردایی که داشته اند با در نظر گرفتن وضع جبهه ملی ایران در داخل و خارج و مقایسه آن با نهضت بهتر آن دانسـته  

البته ما نباید چشم . و در آتیه هم خواهند کردکردند و می کننداند خود را به نهضت نزدیک نمایند و به عقیده من،
و گوش بسته قبول نماییم که این گونه افراد در داخل ما باشند وارد شوند ما احتیاج به افـرادي داریـم کـه درد دیـن     

با در نظر گرفتن مطالبی که در بخش :پ. دارند، درد انقالب دارند و خالصه در این راه چگونه فداکاري می نمایند
آیا فکر می کنید کافی است که به فرض یک مرامنامه و الف و ب نوشتم توسعه دامنه فعالیت ما چگونه میسر است؟

دو جلد مدافعات را چاپ و به این طرز مفتضح پخش نماییم؟ و یا مقداري هم وجه از همان جا کـه صـحبت نمـوده    
ست به تجدید چاپ کتب مفید زده و مجانی هم توزیع نمودیم آن وقت همه خود به خـود  اید در اختیار گرفتیم و د

نهضتی خواهند شد؟ مسلمان پاك خواهند شد؟ اگر از من بپرسند جواب خواهم گفت خیـر جـز بـا ایـن ترتیـب تـا       
ه به خـاطر اینکـه در   خود ساخته نیستند تا موقعی ک) کار بردن کالم برادران معذورمز بمتاسفانه ا(موقعی که دوستان 

ایران آنها را نهضتی بشناسند کار نمایند و تا موقعی که دستورات اسالمی را مو به مو عمل ننماینـد کـار و فعالیـت و    
اقدامات ما نه تنها اثر مفید و قابل ارزشی را به بار نخواهد آورد بلکه جز صرف وقت و پـول در یـک کلمـه خیانـت     

لذا باز هم مجبوریم خود بسازیم و به داخل خود مراجعه نمـوده افـراد را وادار بـه    .کار دیگري انجام نخواهد گرفت
با نوشتن مطالب باال تصور نکنیـد  :تبصره. پیروي از دستورات اسالمی نموده مرض هاي روحی آنها را درمان کنیم

یرم قصد چنـین کـاري را   که من مایلم خود را فرشته اي پاك جلوه گر سازم نه این طور نیست و خدا را گواه می گ
و باز با توجه به مطالب :ت. نداشته جز خیر و صالح مسلمانان در نتیجه ملت ایران و در نتیجه دوستان را نمی خواهم

کم مدعا و پرکـار تصـمیم   گذشته، ساعی،دبخش هاي الف، ب، پ و براي پیدا کردن و تربیت افراد باایمان، از خو
من هاي اسالمی را تشکیل دهم و براي این کار به برادران نوشتم و قرار است کـه  گرفتم که هر طور شده مجمع انج

البته مسلم است که براي پیشبرد هـدف هـا بایـد بـا مقامـات      . در ماه آینده گرد هم جمع آمده و اقدام الزم را بنماییم
ه بد نبود که دوستان یا الاقل یکی البت. الزم تماس برقرار شود و شاید این کار را هم مقداري شما برایمان انجام دهید

و اما هدف چیست هدف تنها آمادگی افراد براي فعالیت در کادرمان مـی  . از دوستان در این مجمع شرکت می کرد
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باشد که البته پس از اینکه شناسایی بیشتري با آنها حاصل شد، آنها را به دوستان زرگر یـا مصـاحب یـا شـما معرفـی      
در آینـده سـبب   اه امید براي بسط دامنه فعالیت اینجا پیدا شده و مسلم است همـین افـراد   خواهم کرد و الاقل یک م

در مورد پخش مدافعات کلمـه مفتضـح را بـه کـار     : اما بعد.  روي دیگران هم جلوگیري کنندخواهند شد که از کج
آنطـور  آقاي پناهدر مورد اوالً: اطالع نیستید بنویسم که چگونه صورت گرفتهاست اگر سرکار از آن بابهتر بردم،

که تصمیم گرفته بودیم انجام نشد که هیچ رفقا تصمیم می گیرند براي آسانی کار براي هر کمیته جبهه ملی تعدادي 
از مدافعات بفرستند و یک باره همین کار را می کنند و پاکت ها را رها می سازند و آدرس صندوق پسـتی آنجـایی   

ی رونـد و مقـدار   ارند البته بدون اینکه قبالً طرف را مطلع کـرده باشـند کتـاب هـا مـ     را که می دانید روي آن می گذ
می گردد و بسته پستی هم وقتی مراجعت نمود به صندوق نمی رود و معموالً به در منـزل مـی رود و   زیادي از آنها بر

خودشـان دو نفـر دیگـر هـم     لذا هر روز چند بسته با مهر برگشت به در منزل آقا می رسـد و در منـزل ایشـان غیـر از     
حاال بفرمایید که این افتضاح می باشد یا . زندگی می کنند که همه گونه احتماالتی درباره یکی از آنها داده می شود

مقـداري را بـه   . کنـد اشـتوتگارت نه؟ تازه طرف خود نمی داند که چکار کند با این بسته ها آیا نگاه دارد یا روانه 
آدرس زرگر با کارت شماره فالن است بـه او تحویـل داده نمـی شـود و دوبـاره برمـی      اشتوتگارت می فرستد چون 

باري این موضوع خیلی آن آقا را ناراحت می کند حق هم داشته چون دلیل ندارد که چنین کاري . گردد به منزل آقا
از ایـن  ! نـه فعالیـت مخفـی   را انجام دهند؟ به نظر من این کار یعنی فقط نشان دادن اینکه ما فعالیت منحنی می کنـیم  

موضع بگذرم بنده هم خیلی ناراحت شدم و لذا براي شما نوشتم تمنا می کنم که شما هم ایـن مطلـب را نخوانـده و    
ندیده بگیرید و قول بدهید که دیگر از آن صحبتی نکنید چون آن آقا که معرفش بنده بودم چـاره اي جـز گالیـه و    

برادرم من بارها گفته و باز می گویم و : نتیجه. ت که طول و تفصیل داده شودشکایت به بنده ندیده بود و خوب نیس
شاید رفقا هم این مطلب را بدانند که اعتماد من به تو از همه کس و همه دوستان به مراتب بیشتر بـوده و شـاید قابـل    

امـا دلـم   ! هم خواهم کرد اماچنین بی پرده و پوست کنده همیشه دردودل نموده و بازا دیگران نباشی لذا اینمقایسه ب
می نویسی برایم بنویسی که این فکر صحیح اسـت و تشـویق و   هنمی خواهد که در نامه اي که در جواب این عریض

خواهد براي اینکه خاطر جمع شوم مطلب نوشته ام را با سبک زننـده انشـایی کـه دارم    تمجیدم نمایی و فقط دلم می
دلم می خواهـد اگـر در جـایی از نامـه     خواهی کرد؟این موارد کرده اي، می کنی،فهمیده اي یا نه و چه اقدامی در 

طور که م می خواهد که ماموریت خود را آناشتباهی نموده ام یا غلط فکر کرده ام روشنم کنی و راهنمایی نمایی دل
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تـاهی از نحـوه آن   هست بشناسی و مسئولیت خود را کم فرض ننمـایی و در تبـادل آن فعالیـت نمـوده و بـا خبـر کو      
صوفیارادتمند . پیوسته رستگار باشی. قدرت و بزرگی از آن خداست.  امیدوارم سازي

1017

21/یزدي، ابراهیم: از

حقیقی، مصطفی: به

B-83ـ 4/3/1966: تاریخ

نامـه  . رمموفقیت و سالمتی تو را از خداوند متعـال آرزو دا . بسمه تعالی         دوست و برادر گرامی بعد از سالم 
من جز آنکه بکوشـم تـا لغـاتی بیـابم کـه      . از محبت هاي تو و زحمات تو تشکر می کنم. تو را دریافت داشتم21/2

احساساتم را در آن متبلور سازم و آنها را بر قلم جاري سازم و طی این نامه برایت منعکس سازم کـاري از دسـتم بـر    
به نظر من بسیار خوب است و البته همانطور کـه مالحظـه   . ی فرستمبرایت پس م. نمونه ارسالی را دیدم-1. نمی آید

از اینجا تا آسمان  فرق داشته باشد حاال کـه شـما زحمـت    می کنی باید اصالحاتی کرد تا نسبت به کار گذشته واقعاً
را که برايصفحه اي12. بنابراین به همین سبک و ترتیب آن را تمام کنید. چه بهتر. می کشید آن را کامل تر کنید
امـا  . من آنها را اصالح کرده ام لذا شما دیگر وقـت صـرف آنهـا ننماییـد    . می گردانممن فرستاده اید نیز براي شما بر

ـ که ـ اسديراجع به نوشته روي جلد و غیره اگر شما هنوز به دوستتان بیان نکرده اید من از یکی از دوستان خودم 
ت کرده اید که بحو اگر هم ص. شما منتظر آن باشیدو لذا. برایمان بنویسدخط زیباي او معروف است خواسته ام که

طور کـه شـما نوشـته ایـد و     اما راجع به قیمت چاپ البته همان-2. آن را یک جوري سمبل کنید تا وصول نوشتجات
قیمت گرفته اید چندان تفاوتی با اینجا نمی کند من تمام محاسبات را براي شما توضیح داده بـودم تـا شـما در اخـذ     

کن که آیا مطابق نمونه اي که فرستاده اي هـر دو صـفحه را   صحبتاما راجع به طرز چاپ . تصمیم مطمئن تر باشید
و مسـلماً  . صفحه را یک جا چاپ مـی کنـد  16ا دو صفحه را به بعضی ماشین ها یک بار چاپ می کند یا هر چهار ی

نسـخه در عمـل چـاپ ـ     100صـفحه  8نسـخه بـا چـاپ    1000مثالً چاپ یک صـفحه  . قیمت ارزان تر تمام می شود
فرق مـی کنـد ولـی عمـل و وقـت      برداري ـ تهیه صفحه فلزي فرق نمی کند ـ جز در عکس و صفحه که اندازه   عکس

اما از نظر مـالی ـ وضـع مـالی     -3.ظر بگیریداینها را در ن. مزد کارگر می بینی یک هشتم می شود. د یکسان استموا
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وجوه . طور کامل توزیع نشده استقسمت اول ب. اً پرداخت نشده استهنوز پول قسمت اول تمام. بسیار خراب است
. اپ فعـالً عجلـه اي نـداریم مـا پـول تهیـه کنـیم       لذا از جهت و نظـر چـ  . اینها اشکاالت کار است. آن برنگشته است

اما براي تبریک عید ـ باز چند اشکال دارد که همان عدم پول ـ عـدم    -4. اقداماتی شده است منتظر نتیجه آنها هستم
تهیه و ارسـال دارم تـا هـر چـه     طرحی ترد البته سعی می کنم که هر چه زودآمادگی براي توزیع و نظایر آن می باش

ــ بـه جـاي    1: در مورد مطلـب پیوسـت  -5.  که آن را چاپ کنیم چه از نظر مخارج البته چندان نخواهد بودزودتر بل
اتوریتاریانیسم که اطاعت محض در برابر هیات . اتاتیسم که من نتوانستم آن را بفهمم قاعدتاً باید لغت زیر نوشته شود

یـا  ) سـلطنت مطلقـه  (خواه قدرت حاکمـه فـردي   . حاکمه و یا اطاعت کورکورانه از قدرت حاکمه را معنی می دهد
ـ در زیر خط پایین صفحه مشابه التـین آن را ماشـین کـرده ام کـه لطفـاً در      2. باشد) احزاب کمونیست(دسته جمعی 
بعـد از نوشـتن ایـن جملـه بـر      : نکته. تا کامل تر باشد که آنگاه باید ردیف نمرات عوض شود. بگذاریدنسخه اصلی

برخورد کردم که نشان می دهد ایـن کلمـه در   اتاتیسمبه همین لغت بازرگانب دیگري از حسب تصادف در کتا
باید همان اتاتیسم باشد اما هر قدر در دیکسونر نگاه کردم نتوانستم نه هیجی آن را پیدا کنم و نه . نوشتن اشتباه نیست

یم بنویسید به هر حال این لغت به همـین  معنی آن را ـ اگر شما می دانید چه معنی می دهد متشکر خواهم شد اگر برا 
اوالً همانطور که نوشتم فعالً بـا توجـه بـه اینکـه     ـاما در مورد وقت و درس خواندن شما-6. شکل باقی خواهد ماند

درس خواندن شما و موفقیت هاي ثانیاً . وجه چاپ جزوه نرسیده است شما خودتان را چندان تحت فشار قرار ندهید
یکی از بزرگ ترین سهل و ممتنع . دوستان شما و من به همان اندازه مهم است که بقیه کارهاي شماعلمی شما براي 

هاي زندگی بر اساس اصول اسالم ـ تطابق اجزاء است با کل و انطباق اعمال است با هدف ها ـ اسالم زندگی عادي ـ 
در عین حـال عبـادت   . خود را اداره می کندنه خارج از آن ـ مادري که بچه هاي . سالم ـ را نیز جزو عبادت می داند 

درس خواندن شما کـه بـه خـاطر ارتقـاء شخصـیت      . کند ـ عبادت مادر کمتر از فداکاري یک مجاهد اجر ندارد می
تنها باید کوشش کرد که تمام مسـایل را بـا هـم انجـام     . علمی شماست ـ جدا از اعمال و وظایف اسالمی شما نیست 

در حال حاضر ما در شرایطی از مبارزه و در مراحلی از پیشـرفت کارهایمـان نیسـتیم    . رداشتبا هم قدم به جلو ب. داد
که عده اي از دوستان ما مجبور باشند و ضرورت داشته باشد که تمـام درس و کـار را رهـا کـرده و بـه کـار مبـارزه        

خودتـان نیـز توجـه کـافی     درس خوانـدن بـه  خصوص در شرایط شما ـ امیـدوارم ـ    ب. ردازند و فعال حرفه اي بشوندپ
در عین حال این بدان معنا نخواهد بود که اگر روزي مبارزه شما احتیاج بـه کـار بیشـتري داشـت ولـو      . مبذول دارید
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قدر براي تربیت فرزند او توصیه شده است به مادر و یا به پدري که آن. هیدصرف نظر کردن از تحصیل شما انجام ند
امـا تـدارك   . به همان مادر می گوید در راه خدا از بچه ات صرف نظر کن. اده استو بهشت را زیر پاي مادر قرار د

حتی در سخت تـرین شـرایط مبـارزه اسـالم مـی خواهـد       . تواند دلیل براي عدم توجه به تربیت بچه باشدمبارزه نمی
اقعی کـه در صـدر   چه بسیار مو. چه مبارزه و جنگ را هم جزوه زندگی می داند نه خارج از آن. زندگی عادي باشد

. کرد و می رفت و اکثراً مـی دانسـتند کشـته مـی شـوند     اسالم یک مسلمان جوان در شب قبل از جنگ عروسی می
امـا  ! آن بود که عروسی را بگذارند براي بعد از جنگ ـ چرا دختري بیوه بشـود بـراي یـک شـب     ) عقلمانه ب(معقول

! ن جوان همان قدر طبیعی است که بیوه شدن عروس یک شبهاسالم اینها را جز حیات و زندگی می داند ـ کشته شد 
و شـما هـم   . به هر حال امیدوارم خداوند به ما این قدرت را بدهد که در همه حال هدف اعمالمان را خدا قرار بدهیم

در -7.  و با شما هم عقیده هستیم که باید شما موقعیت درسی خود را قدري ثابت کنیـد . از درس خود غفلت نکنید
با او صحبت کنید و من هم نظرم . شخصاً موافقم بستگی به نظر خود فاضل دارد. مورد انتقال آقاي فاضل به شهر شما

.  به هر حال نظر شما را براي او مـی نویسـم  . او نمی دانم براي رفتن به ایران چه فکر کرده است. را برایش می نویسم
آن موقـع  . یک ماشین چاپ خریده بـودیم کـه هنـوز هـم هسـت     همان طور که می دانید ما در آمریکا که بودیم-8

اما حاال نه جبهه لیاقت و عرضه استفاده از آن را دارد و نه ما امکان استفاده از . بیشتر کارهاي جبهه را انجام می دادیم
طالعه کرده ایم ماندن ماشین ـ بیکار ـ خود خسارت است چه زنگ می زند ـ و از کار می افتد ـ لذا ما م    . آن را داریم

اما . به کار انداختن آن در عراق یا بیروت از همه بهتر بود ـ ایده آل عراق است بعد بیروت. که آن را به اروپا بیاوریم
یکی از دالیلی که مـن فکـر کـردم بـا اخـوان      . از جهت ورود از مرز و سایر مسایل قانونی ما هنوز راه حلی نیافته ایم

اما به . ید به کمک آنها بتوان ماشین را در یکی از این دو جا وارد نمود و به کار انداختتماس بگیرم این بود که شا
علت احتیاج و اینکه می بیند چقدر خرج چاپ سنگین است و اینکه کار با ماشین مزبور مخارج چـاپ را بـه ثلـث و    

به کار اندازیم، لذا شـما مطالعـه   گاهی به ربع می رساند و گاهی خیلی کمتر ـ فشار می آورد که هر چه زودتر آن را 
کنید که آیا براي شما امکان دارد که اگر ما آن را تحت عنوانی ـ مثالً هدیه به انجمن اسالمی دانشجویان و غیره بـه   
آدرس شما ارسال داریم و شما از جهت وضع قانونی آن را وارد کنید و سپس در مرحله دوم مطالعه کنید که آیا می 

ر شهر خودتان به کار اندازید؟ براي اطالع شما عرض می کنم که ماشین چاپ مزبـور ـ چـاپ افسـت     توانید آن را د
offsetسانتی متر150طول سانتی متر ـ50ارتفاع یک متر ـ عرض : است که روي هم رفته طول و عرض و عمق آن .
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بهترین محل براي . البته صدا دارددر موقع کار کردن. کار می کند110با برق . در همین ردیف ـ وزن آن زیاد است
اگر شما بتوانید مثالً منزلـی  . کار گذاشتن در جایی است که طبقه اول باشد یا زیرزمین که به هر حال زیرش پر باشد

در خارج شهر تقریباً بگیرید ـ همان کاري که من در آمریکا کرده بودم و ماشـین را در زیـرزمین منـزل خـودم کـار       
را مطالعه کنید و اگر به یک جـواب مثبتـی رسـیدید آن    مسألهبه هر حال شما این . یار خوب استگذاشته بودم ـ بس 

و بـا هـم   . و اگر ارسال شد من شخصاً براي مدت یک تا دو ماه پیش شما خواهم آمـد . وقت من ترتیب آن را بدهم
فعـالً گفتـه ام   . راه مـی انـدازیم  کار می کنیم هم من از نزدیک سر و صورتی به کارها خواهم داد و هم ماشین را به

و مشکل این ماشین بـه بسـیاري از   مسألهحل . لطفاً نظرتان را به من بنویسید. ماشین را تعمیر کنند و بسته بندي نمایند
راجع به شرکت انتشار از فهرست و کارت شنیدم اما ندیده ام از فاضل خـواهش  -9. مشکالت ما جواب خواهد داد

اگر . رسال دارد تا براي دفتر شرکت در آمریکا ارسال دارم و آنها هم از تجربه شما استفاده کنندکردم که براي من ا
صددرصد . راجع به انجمن اسالمی دانشجویان ایرانی مقیم اروپا ـ بارها نظرم را داده ام-10. بفرستید متشکر می شوم

ک دید و یک زاویه مسایل را نگاه می کنیم واضـح  مطلب براي شما و من که از ی. احتیاج به استدالل ندارد! موافقم
به همـین  . این انجمن ها پشتوانه مبارزات هستند. باید از طریق این انجمن ها ـ ما گروه آدم سازي راه بیاندازیم . است

جهت هست و بوده است که در ادعانامه علیه نهضت، انجمن ها نیز مورد حمله قرار گرفته اند ـ مـن مطالـب شـما را     
همـه جـا   . رار نمی کنم چه موافقم اضافه می کنم که بدون این کار ـ عمل ما حکم یک چـک بـی محـل را دارد    تک

فلسفه و ایده اینکه شما به کار پخش کتـب شـرکت انتشـار    . برمی گردد ولی معطل خواهیم بود. واخواست می شود
ر اثر صحبت در همـین زمینـه بـود کـه او     داشتم و بشریعتیاین بحثی است که با دوستمان . بپردازید این بوده است

امیـدوارم  . به هر حال هر قدر در این مورد و در این خط ما انرژي بگذاریم هدر نرفته و نمی رود. شما را معرفی کرد
راجع به وضع دوستانمان ـ آنچه را -11.ید تا اگر کمکی برآید غفلت نشودمرا نیز در جریان کارهاي خودتان بگذار

و نوشته اید مورد تایید جمعی از دوستان نیز هست و من در اجتماع پاریس با صراحت مطالب را عنوان که شما گفته
یا انتقاد از خود ـ کـه بـه عنـوان همـه      » دردودل نامه«در این حدود به زودي یک . کردم و انتقادات الزم را نمودم

در . ست و جز این چیز دیگري نمی توانـد باشـد  دوستان نوشته ام که شاید ارسال دارم ـ به هر حال حق به جانب شما 
همین زمینه باز من در شرحی که براي دوستان پاریس نوشته ام تاکید در تاکید کرده ام که به جاي هر کاري در قدم 

به بیماري احزاب دچار نشوند اول ـ به تشکیل یک جلسه هفتگی ـ بحث فکري دست بزنند ـ خودهایشان را بسازند ـ
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واند عضـو  شد می ت» نهضتی«هر کس در قلب و روحش . ودن اسم نیست ـ صفت است نهضتی بــ  
در همین زمینه بـه دوسـت عزیـزم فاضـل     . ـ مطلب مفصل استکس دوست ما بودنهضت بشود ـ نه آنکه هر 

نوشته ام و از او خواهش کرده ام که اگر ممکن است که با دوستان صحبت کند که حداقل ماهی یک بار دوستان ما 
ـ چگونـه مـی   ز مونیخ و غیره در فرانکفورت جمع شوند و به بحث هاي فکري و تربیت روحـی یکـدیگر بپردازنـد   ا

. توان نهضتی بود اما از اسالم بی خبر بود؟ خیلی عجیب است نهضتی باشیم اما ندانیم اسالم چیست و چه می گویـد 
کمک روحی و فکري کردن مقادیر زیادي انسان را دیگر ـ همین دور هم بودن ها ـ و به هم از جهت تربیت اسالمی  

امیـدوارم مـا را کمـک    . تا خداوند چه بخواهد. از اثرات تلقینات نامساعد محیط که بسیار شده است حفظ می نماید
متاسفانه این جور شده است ـ البته از تصمیم او باخبر بودم و بـه مـن    . اما راجع به جریان دوست شما و ما-12.  نماید

ما هنوز نتوانسته ایم یک آدرس براي . ته بودند اما از علت آن بی خبر بودم ـ می بینید اشکاالت کار چقدر است نوش
البد نظیـر چنـین   . هر جور که عمل می شود با اشکاالت روبرو می شویم! خودمان در خارج از کشور درست کنیم؟

اري نتیجه نداشتن فرد به انـدازه کـافی اسـت و    این اشکاالت مقد. اشکالی براي حساب بانکی نیز درست خواهد شد
احتیـاج بـه   . و اینها را هم نمی شود یک شبه ـ یک هفته ـ یک ماهـه حـل کـرد     مقداري حاصل عدم تجربه و توجه ـ 

و . تا این گونه برنخیزیم و زمین نخوریم راه رفتن یاد نخواهیم گرفت. حوصله می خواهد. وقت می گیرد. زمان دارد
شاید خود او هم به هـیچ  . امیدوارم دوست عزیز ما هم با توضیحات شما ناراحت نباشد. سی نبوده استاین تقصیر ک

راجع به برنامه توزیع ـ من نظرم این است و بـوده اسـت و    -13! وجه فکر نمی کرده است که این چنین خواهد شد؟
نیست پخش بکنـد یـا   براي رابط جبهه که معلومنه . نوشته ام و گفته ام که باید سعی کرد نشریه را براي افراد فرستاد

طور کلی خط مشی و سیاست عمومی ما باید بر این اساس باشد که ما تمام نیروهایمان را جمع کنـیم ـ مـدتی    خیر؟ ب
در خالل این مـدت دوسـتان جدیـد و مـومن را بشناسـیم و آنهـا را       . در خود فرو برویم خود را بسازیم و آماده کنیم

ایـن مـی شـود ارتباطـات ـ      . مرتب با هم در تماس باشیم و از حال هم بـاخبر باشـیم  . تدارك نیرو ببینیم. بسیج نماییم
. یکی تبلیغات وسیع غیرمستقیم دوم تبلیغات مستقیم. آنکه براي کار سازندگی دو طریقه وجود دارد: دوم. تشکیالت

جا باید حتی االمکان وزنـه اساسـی را بـه جنبـه     در این. در نوع اول همان انتشار کتب و بیانیه و منشورات فکري است
در نـوع دوم تبلیغـات   . و از کار روي مسایل روزمره سیاسی در مرحله اول خودداري کـرد . هاي فکري و اساسی داد

سوم اینکه در . مستقیم روي افراد همان برنامه انجمن هاي اسالمی و جلسات بحث و انتقادهاي فکري ضروري است
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شخصیت سیاسـی و اجتمـاعی   مشخصات فکري آن را ـ . ما می توانیم و باید نهضت را معرفی کنیمکادر بین المللی 
از مشخصات نهضت ملی ایران بی . دنیاي خارج ـ به خصوص دنیاهایی که مورد توجه ما هستند . آن را معرفی نماییم

اي که مسألهاما . ي براي ما خواهد داشتما می توانیم از جهت بین المللی در این زمینه کار کنیم و نتایج زیاد. خبرند
یک نفـر نمـی توانـد هـر     . اکنون در برابر ما قرار دارد و همیشه وجود خواهد داشت این است که باید همه کار کنند

به خصوص با توجه به اشـکاالتی کـه کـار در خـارج از کشـور      . قدر هم درست فکر کند ـ همه کارها را انجام دهد 
آنهـا هـم کـه هسـتند هـر کـدام علـت و        . دانی تعداد ما چندان نیستنند ـ اما همان طور که می دارد باید همه کار ک

آن وقت بعضی اوقات آدم فکر می کند کـه  . عذرهاي شرعی و عرفی دارند که نمی توانند یا نمی خواهند کار کنند
هستم کـه بـا کمـک دوسـتان بتـوانیم      به هر حال امیدواربا این ابزار و وسایل و نیروها چه کاري می توان انجام داد؟

در تمام موارد تاریخ ـ در تمام جنبش ها ـ تنها اقلیتی هسـتند کـه تعدادشـان انگشـت شـمار        . وظایفمان را انجام دهیم
است و سنگینی بار و فشار کار را بر دوش هاي خود حس کرده و حمل می کنند ـ امیدوارم از اینکـه برنامـه کـارت     

چه بهتر از این که بار سـنگینی قسـمت زیـادي از کـار بـر عهـده       . بلکه بیشتر امیدوار باشی. یزیاد است ناراحت نباش
آنچه را که می توانی به مـن یـاري بـده ـ     . و همه دوستان ما نظیر تو نیستند. کسی است که صالحیت اخالقی را دارد
ه بر دوش هاي ما نهاده شده است به سر بگذار با کمک هم بار سنگینی را کراهنماییم کن ـ تالشم کن ـ انتقاد کن ـ   

آنچه را کـه از دسـت   . در انتظار دریافت نامه هاي تو هستم. خداوند همت خود را بدرقه راه تو بنماید. منزل برسانیم
قربانت محمدي .به امید خدا و به امید موفقیت. براي انجمن اسالمی وظیفه مرا تعیین کن. من بر می آید بنویس

1018

22/قی، مصطفیحقی: از

یزدي، ابراهیم: به

8/3/1966: تاریخ

دریافت داشـتم  8/3/66تو را امروز 26/3/66مرقومه مورخ . بسم اهللا الرحمن الرحیم       برادر عزیز سالم علیکم
قبل از اینکه وارد اصل عرایضم بشوم الزم می دانم نکات زیر را تذکر بـدهم چـون مـی دانـم هنـوز فکـرت متوجـه        
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آدرس بنده :الف. ور به دادن این تذکر نخواهم بودموضوعات دیگر نشده و خسته نیست و به همین دلیل بعدها مجب
و غیر از آنچه در اینجـا  : عبارت است از 

چون با کمال تعجب دیدم که روي نامه تان اسم بنده را نوشته بودید . نوشته است نباید شما روي نامه هایتان بنویسید
دلیل اینکه توسط توزیـع  . که هیچ الزم نبود و عالوه بر آن ممکن است روزي اشکاالت هم تولید گردددر صورتی

نشریات انتشار اسم بنده در پست معروف شده و شاید تنها خارجی باشم که پست زیاد دارم و از طرفـی آدرس بـاال   
در اختیار بنده می باشد و تمام ارتباطـات  هم معروف شده چون این صندوقی است که به نام یکی از رفقا گرفته ام و 

البته نامه شما چـون بـه   . غیرعلنی را توسط آن انجام می دهم و بنابراین نباید پست رابطه این دو صندوق را پیدا نماید
گذاشته شده بود و مـن خیلـی متـاثر شـدم و اگـر تـاکنون       137نرفت بلکه در 116نام بنده بود در صندوق باال یعنی 

من جلب توجه مامورین مخفی پست را نموده باشد قطعاً باید صندوق مذکور را عوض کنم چون از همـین  کارهاي 
البته بنده قبل از اینکه نامه شما را باز کنم فوراً روي اسم خودم را . نامه شما ممکن است که رابطه را پیدا نموده باشند

اجه مخصوص نامه هاي عوضی مراجعه نموده نامه را خط زدم و طوري آن را درآوردم که خوانده نشود و سپس به ب
آنها هم مرا می شناسند و اگـر جلـب تـوجهی شـده باشـد      . دوباره به آنها پس دادم و گفتم که این نامه عوضی است

یادآور شوم که تاکنون چند بار نامه هایی را که به آدرس باال بـوده در صـندوق   . شاید با این وسیله جبران شده باشد
خالصه در این مـورد خواهشـمندم کـه    . برداشتم116شته بودند که من همه را پس دادم و دوباره از صندوق من گذا

چون مخصوصاً مسلماً با رسیدن نامه هاي زیاد و کتـاب هـاي شـرکت انتشـار از     . بعد از این دقت کافی مبذول داري
خفی براي رسیدگی به ایـن کارهـا داشـته    آنها مامورین مخصوص مآدرس من جلب توجه نموده و اگر واقعاً. ایران

البته امیدوارم کـه ایـن طـور    . باشند قطعاً نام و آدرس من جزو کسانی خواهد بود که باید دقت بیشتر روي آن بکنند
توضیح اینکه تو باید : کار بردن سبک مخصوص براي مراسالت استخواهش دیگري از تو داشتم و آن ب:ب. نباشد

ترتیب دهی که مطالبی را که براي دیگران می نویسی و مطـالبی را کـه دیگـران بـه تـو مـی       براي خودت پرونده اي 
هر نامه اي را که بـه کسـی مـی    : اوالً.  نویسند در آن ضبط نمایی و ترتیب آن باید طوري باشد که توضیح می دهم

فوظ نگاه می داري و نویسی زیرش کپیه می گذاري و رونوشت برمی داري و این رونوشت را تا دریافت جواب مح
پس از دریافت و مالحظه سواالت و جواب ها و برداشتن حروف الزم یعنی ثبت در پرونده نامه ها را از بین می بري 
به این ترتیب نه اثري باقی گذاشته اي و از طرفی هم جلوگیري از تکرار مکررات نموده و عـالوه بـر آن حافظـه اي    
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چگونگی درج در پرونده فرض کنیم که شما به من نوشته اید آدرس ها را ماشین براي خود به وجود آورده اي و اما 
درس صوفی آدرس هـا را بایـد ماشـین کنـد و بـه      آ50ز ـ  . م . آدرس . ص.. .پلی کپی کنم و براي زرگر بفرستم و 

در دفتر کـوچکی  البته انتخاب اختصارات و رمزها باید با شخص خودت باشد و آن را . زرگر بفرستد و فالن و فالن
وارد می کنی و جلوي آن جوابی را که من نوشته ام با اختصار درج می کنی و هر مدتی هم یک بار آن را مرور می 

. کنی و کارها و چیزها و مطالب کهنه شده را به دور می ریزي و با این ترتیب با یک تیر چندین هدف نشانه رفته اي
اوالً مجبورم بـاز نهایـت   : و اما برگردیم به اصل نامه. هی دانستزلتش را نخواو تا آن را شخصاً انجام ندهی قدر و من

شرمندگی خود و نهایت تشکر خود را در مورد تشویق و راهنمایی هاي تو بـه حضـورت معـروض داشـته و متقـابالً     
یجاد می نمایـد  نامه هاي تو شوري عجیب و عزمی جزم تر و اراده اي راسخ تر و محکم تر در من اعرض کنم واقعاً

:راجع به نمونه هـا -1. و باید داشتن چنین همفکري را به خود تبریک بگویم و اما جواب سواالت و مطالب نامه ات
. نوشتن تیترها با خط اسدي بسیار خوب است و بنده هنوز به دوستمان مراجعه ننمـوده ام . هر چه زودتر ارسال دارید

دارند سوال کار می باشد و از آن گذشته بنده مایل بودم در نوشتن آنها نظـارت  اما فاصله اي که آقاي اسدي با بنده 
البته آقاي اسـدي مـورد   . داشته باشم و کار به نامه پراکنی و صبرهاي طویل المدت، و خالصه مداخله دیگران نکشد
دوسـتی کـه گفـتم شـکی     اطمینان شماست و بنده ایشان را آنطور که باید نمی شناسم ولی در ایمان و اعتقاد مذهبی 

روي هـر صـفحه فلـزي چهـار     : در مورد چاپ-2. بنده منتظرم. ندارم و اگر باز صالح در آن می دانید مرا خبر کنید
منتظـر خبـر   ! بسته به نظر شماست. نوشته اید در چاپ عجله اي نداریم-3. تعداد آن را خبر بده. برگ چاپ می کند

ا که اشاره کرده اید صحیح است اما نارواسـت کـه مـا بـا عـذر اینکـه عـدم        اشکاالتی ر: براي تبریک عید-4. هستم
به عقیده من اولین کار ما بایـد  . باید چاره اي جست! آمادگی براي توزیع داریم یا پول نداریم کار را راکد بگذاریم

اید نشست و تقـویمی  ب! مثل یک دولت. این باشد که بودجه سالیانه کار تبلیغات و پخش نشریات را باید تعیین نمود
تیـر بایـد   30و ... در دست گرفت و گفت روز عید سال نو باید فالن کار را انجام داد تعداد تقریبی و خـرج تقریبـی  

همین طور الی آخر این مبالغ فرض کنیم جمعاً...خرداد 15... خرج تقریبی ... فالن اعالمیه صادر شود تعداد تقریبی 
رج دیگر از قبیل پول تمبر و اقدامات و کارهایی که ممکن اسـت اتفاقـاً پـیش بیایـد     مارك بعد مخا10000می شود 

مـن  . بعد باید منابع درآمـد را در نظـر گرفـت   . احتیاج داریم45مارك بودجه سال 20000مثالً مارك جمعا10000ً
ما بدون کمک خارجی سـر و  معتقدم اگر ما بتوانیم الاقل چند نفر خود را در یکی از شهرها متمرکز کنیم کار مالی
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در بیمارستانی کار می کند این کار را او در شهر ما هـم مـی توانـد    کوبلنسصورتی گرفته یعنی اکنون کسائی در 
نمی دانم، باري اگر ما چند نفر در یک شـهر باشـیم کـه بتـوانیم     وصالنمی دانم، اسديهمین طور، زرگربکند، 

دست به یک فعالیت تولیدي و اقتصادي بزنیم بدون اینکه زحمتی براي کسی تولید شده باشد و بدون صـرف وقـت   
مجبـورم بـاز توضـیح بیشـتر بـدهم از      . زیاد با کمک همدیگر این بودجه را در سال خیلی به راحتی تامین نموده ایـم 

خانه خریـده انـد و آن را کرایـه داده    کوبلنسمبالغ زیادي پول دارند و در آقاي کسائیخص مطلعی شنیده ام ش
استفاده می کنند ما حاضریم همین استفاده خانه را به ایشان بدهیم و سرمایه اي از ایشـان بگیـریم و آن را بـه کـاري     

تازه اگر ایشان هم سـرمایه اي نداشـته باشـند و یـا نخواهنـد      و . ببریم که درآمدش ده ها برابر کرایه خانه ایشان باشد
بدهند و یا نخواسته باشیم بگیریم باز چاره دیگر هست و آن اینکه می توان از بانک قرض نمود و به کـاري مشـغول   

ط اول تجمع البته شر...  از قبیل فروش فرش ایرانی، اداره مغازه خواربار یا مثالً کرایه نمودن پمپ بنزین و غیره . شد
2سـاعت کـار تجـارتی و    5/2الاقل چهار نفر در یک شهر می باشد و دوم اینکه این افراد حاضر باشند الاقل روزي 

آن وقت تمام مشکالت حـل شـده و حـداقل حـداکثر فعـالیتی را کـه مـا از گـرفتن         . ساعت هم کار سازمانی بنمایند
نه کار امروز را به فردا می گـذاریم  . داریم می توان داشتکمک هاي مالی دیگران با ترتیبات و تشکیالت امروزي 

نه اشتباهات گذشته تکرار می شود، نه وقت صرف نامه پراکنی می کنیم و خالصه هر کدام براي دیگري چاشـنی و  
سرمشق خواهیم شد البته من می دانم با وجود یک صفحه توضیح نتوانسته ام آنطور کـه بایـد ایـن جریـان را روشـن      

در مورد مسـایل زنـدگی   -3.  ولی بهتر آن دانستم اول منتظر جواب شما باشم لذا از بحث مالی خارج می شوم. کنم
: شخصی من مخصوصاً درسم جوابی داده بودید که من با مراجعه به نامه ام قانع نشـدم و الزم مـی دانـم اضـافه کـنم     

. ن نیست که به کلی کارها را بـه زمـین بگـذارم   موضوعی که من به عنوان اثبات موقعیت درسی نوشته بودم منظور ای
دانم که بـیش از پـیش در مـورد ضـیق وقـت و کـار زیـاد        منظور این است که الاقل کارم سبک تر شود و الزم نمی

روز درس می 6روز کارهاي متفرقه انجام می دهم 24همین قدر می توانم بگویم من در ماه مجموعاً. مطلبی بنویسم
منظـورم از  . اگر این نسبت معکوس بود تقسیم خـوب و پیشـرفتی حاصـل مـی شـد     ! هم بعضی ماه هاخوانم البته آن

ه بیشـتر  از هم!کارهاي متفرقه به هیچ وجه تفریح و چیزهاي دیگر از این قبیل نیست حتی وقت کتاب خواندن ندارم
در «ین بود که شـما نوشـته بودیـد    موضوع دیگري را که باید تحت این عنوان اشاره کنم ا. مشغول نامه نویسی هستم

عین حال این به آن معنی نخواهد بود که اگر روزي مبارزه شما احتیاج بـه کـار بیشـتري ولـو صـرف نظـر کـردن از        
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در صحیح بودن این گفته نه تنها شکی ندارم بلکه تعجب می کـنم کـه شـما آن را نوشـته     » تحصیل شما انجام ندهید
ا دفعه اول و دوم مالقات حضوریمان گفتم که عقیده ام چیست و چگونـه فکـر مـی    چون من بارها توسط نامه ی. اید

اما به قول معروف یا رومی رومی یا زنگی زنگی اگر من امروز خانواده ام را روانه ایـران کـنم از همـه کـس و     . کنم
آن بـاالتر و چـه   همه چیز چشم بپوشم و به کار بپردازم بزرگ ترین هدف خـود را دنبـال کـرده ام چـه افتخـاري از     

وجدانم راحت است و روحـم  . در آن صورت می دانم که وظیفه خود را انجام داده ام! سعادتی از این بهتر و بزرگتر
ت مـی  أبه شما گفتم خانواده اي دارم که به جر. اما امروز که خود را محصل می نمایم دیگران انتظاراتی دارند! شاد

زرگ نه به معنی پولدار و ثروتمند و سرشـناس اشـرافی بلکـه زحمـتکش،     ب(توان گفت بسیار بزرگ و شریف است 
این موضوعات را نباید براي شما بنویسم البته در صورتی ) شریف و سرشناس کارگري چه در طالقان و چه در تهران

نه داشته طور که در نامه قبلی نوشتم من می خواهم همکاري برادرات شما پیش من عادي باشد اما همانکه درجه منزل
در مـورد  -7.باشیم و وظیفه هر برادري است که از افکار و اعمال دیگري آگاه باشـد خداونـد نجـات بخـش اسـت     

زرگر بنده هم به شخص ایشان نوشته و تقاضا نموده ام که جریان را با من در میان گذاشته و در صورت امکان خـود  
من همین فردا به اداره گمرك رفتـه و جریـان   :رد کردن آنو امکانات واماشین افستدر مورد -8. را انتقال دهد

هدیه کردن به انجمن اسالمی دانشجویان را شرح خواهم داد و جریان را فوراً اطالع می دهم اما بـه طـور کلـی بایـد     
دار منتهـی ممکـن اسـت اول    میـ می زنم امکان وارد کردن آن می باشد مخصوصاً چون نس عرض کنم، که من حد

. نمی شود و ممکن نیست یا باید گمرك داد و از این قبیل ولی اصرار و مذاکره کار خود را خواهد کردبگویند که
چون مثالً افرادي را می شناسم که از ایران فرش می آورند و به عنوان استفاده شخصی یا خـانوادگی گمـرك نمـی    

نـدارم از  ن هم دارد و همسایه دیگـري هـم   پردازند و اما در مورد منزل ـ منزل من توي یک کارخانه است و زیرزمی 
. فقط برادرم در اینجا زندگی می کند که او هم تا چند ماه دیگر از اینجـا خواهـد رفـت   . همه طرف ما هستیم و خدا

البته بـا تحقـق   . کمبود نیروي کاري است که بتوان در این کارها شرکتش دادولی باز سوال عمده و مطلب حساس،
-9.  نوشتم ایـن مشـکالت همـه قابـل حـل اسـت      3آخر صفحه 4و آرزوهایی که تحت شماره بخشیدن به خیاالت 

) بـه جهـت اینکـه کنتـرل اتفـاقی یکـی از نامـه هـا        (راجع به شرکت انتشار که از این پس نامش را ناشر می گذاریم 
دم می خـورد بـرایم   سفارشات شما را انجام خواهم داد متمنی است هر چه آدرس افرادي که احتمال می دهید به در

12روز شنبه آینده : راجع به مجمع انجمن هاي اسالمی-10. بفرستید و در نامه هایتان به رفقا توصیه همکاري بنمایید
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بعد از این بنده در نامه هایم به جاي جملـه انجمـن هـاي    (مارس تشکیل می شود که نتیجه را اطالع خواهم داد 13و 
ی و به جاي جمله انجمن هاي اسالمی عمومی دانشجویان کلمه منجی جاروپا کلمه نااسالمی دانشجویان ایرانی مقیم

خواهشمندم در صـورت امکـان شـما هـم از ایـن      . و به جاي انجمن اسالمی برانشوایگ کلمه نادر به کار خواهم برد
اءاهللا که مـوثر واقـع   نشراجع به وضع داخلی و وضع دوستانمان منتظر اقدامات شما هستم ا-11. کلمات استفاده کنید

اما راجع به این قسمت نامه تان باز هم مجبورم عرض کنم مخالف نظرتان هستم و مخصوصاً جملـه  -12.خواهد شد
جملـه اول بـه دلیـل    » خواهیم گرفترفتن یاد نهاتا اینگونه برنخیزیم و زمین نخوریم ر«و » احتیاج به زمان دارد«هاي 

هـم بـا مقدمـه    بازرگانکه آقـاي  » آئین خوشبختی«آنتونیوس بشیرقول کتاب فرصت را نباید از دست داد و به«
امروز مال شماست و در اختیار شما قرار دارد اما گذشـته دیگـر متعلـق    «: که می گویند» جالبی آن را مزین نموده اند

جمله دوم باید عرض کـنم  و اما راجع به . مردود است» به شما نیست و آینده نیز هنوز در اختیارتان قرار نگرفته است
که چه بسا زمین بخوریم و دیگر برنخیزیم و اتفاقاً در مورد اتفاقی که رخ داد احتمال برمال شدن کارمان می رفت  و 
این شخص الاقل پیش دو نفر فرد غیرصدیق به نام نهضتی معروف شد امیدوارم که از این پس این گونه اتفاقات رخ 

فکـریم و  مت نامـه ات نوشـته بـودي کـامالً هم    راجع به مطالبی که در این قس-13. ستخداوند عادل و قادر ا. ندهد
بسیار عالی آن را فرمول کرده بودي من باید اضافه کنم اول باید خود بشناسیم بعد خود بسازیم اگر در خود شناختن 

دیگري تبرستان یکی هش به کردستان استستیم و دیگري در فکر آن یا یکی راتشخیص دادیم یکی در فکر این ه
باید از ابتداي کار راه ها را عوض ) خرابی منظور خرابی تشکیالتی نیست(فکر آبادي است دیگر فکر فساد و خرابی 

و در غیر این صورت باید از افرادي که هدفشان با هدف . کرد فکرها را عوض کرد و یگانگی هدف به وجود آورد
یاد این شـعر افتـادم کـه    . نفر هم باقی باشیم کار پیش می رود6قت اگر پوشی نمود آن وما مطابقت نمی کند چشم

عذرهایی که امروز به نظـر مـن و دیگـران شـرعی و عرفـی      ! یکی مرد جنگی به از صد هزار،سیاهی لشکر نیاید کار
جلوه می کنند در صورت شروع به یک فعالیت حاد و شـبانه روزي یـا شـرعیت و عرفیـت خـود را از دسـت داده و      

تبدیل به عزمی راسخ و نیرویی فناناپذیر می شود و یا از همان اول کار تشدد یافته و جزو صدها هزار می شـوند ایـن   
وجود بیـاوریم بعـد در   ره کنیم اول در خود انقالب را بسن مثل همیشه می گویم تکلیف را یکاست که برادر عزیز م

کار کند باید تکالیف را بدون چون و چرا در اسرع واقعاًدیگران و در مملکت بیایید اعالن کنیم هرکس می خواهد
ما نمی خواستیم و نخواهیم توانست چون قطرات باران تبدیل بـه سـیلی شـویم و خانـه     . وقت و با تمام قوا انجام دهد
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انفجـار  ما باید چون مختصر مواد منفجره خانه برانداز باشیم و البته نه یک انفجار آنی بلکـه . برانداز حکومت گردیم
بین دولت هاي ایـران و  ) فقط به نام(حتماً شنیده اي که قرار است اتحادیه اي اسالمی -14.  پیگیر و ساعقه اي ابدي

ترکیه و عربستان صعودي و کویت برقرار گردد و اعالن و رهبري آن را استعمارگران به باوفاترین نـوکر خـود شـاه    
م که اعالمیه اي مفصل در این مورد صادر نموده قیافـه کریـه و زشـتی    محول نموده اند ما از طرف منبعی خیال داری

که آن را پس پرده این ایده آل مسلمانان دنیا مخفی نموده اند ظاهر ساخته و نقاب از چهرگـان کثیفشـان بـرداریم و    
چـه زودتـر   بیش از پیش مخصوصاً خیانت هاي شاه را به دنیا و دول عربی مسـلمان اعـالن داریـم لـذا تمنـا دارم هـر      

اطالعات خود را در این زمینه و چگونگی این اتحاد و خبرهایی که در روزنامه ها خوانده اي براي من به آدرس اول 
در انتظار جواب و با التماس دعا این نامه را پایان می دهم و سعادت و سـالمت تـو و خـانواده    . ً ارسال درایدنامه فورا

البتـه آنهـا را تهیـه و بـراي     : اما نزدیک بود راجع به آدرس ها فرامـوش کـنم  . یصوف-ارادتمند. گرامی را آرزومندم
یا نه که وسیله اي مخصوص براي نوشتن آدرس هـا وجـود دارد کـه    داريزرگر خواهم فرستاد اما نمی دانم اطالع 

وي پاکـت زد  مارك و یک بار نوشتن براي همیشه کافی است و آن را می توان ر70قیمتش بسیار ارزان است گویا 
. به طرز مهر می ماند و از این رد کرده خیلی عملی تر از پیشنهاد شماست

1019

23/حقیقی، مصطفی: از

یزدي، ابراهیم: به

26/12/1344ـ 16/3/1966: تاریخ

اوالً الزم می دانم عید اضحی و همچنـین عیـد نـوروز را بـه     . بسم اهللا الرحمن الرحیم     برادر عزیزم سالم علیکم
تاکنون نامه قبلی بنده به دست تو رسیده متاسفانه فرصت ننمـودم کـه   مسلماًً. حضور تو و خانواده ات تبریک بگویم

ماشـین  در مـورد  -1:  ي داشتم و اما بعـد راجـع بـه کارمـان    این چند روز خیلی گرفتار. فهرست برایت ارسال دارم
طبق قانون آلمان مبلـغ یـازده درصـد از ارزش ماشـین گمـرك مـی       :تحقیق نمودم و نتیجه از این قرار است:افست

گیرند و پس از مدتی بحث در پیرامون انجمن اسالمی نتیجه این شد که رئیس اداره گمرك توصیه نمود براي اینکه 
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آن مبلغ زیادي نشود باید فرستنده عالوه بر آنکه آن را به عنوان هدیه ارسال می دارد یک صـورت حسـاب   گمرك
تهیه نموده و رونوشتی براي بنده ارسال داشته و اصـل آن را بـا   ) معنی آن اهمیت ندارد(pro form rechumyبه نام 

خواهیم زد هیچگاه نمـی توانـد چنـدین برابـر آن     او می گفت که قیمتی که ما براي آن تخمین. ماشین روانه گرداند
مـارك آلمـانی بنویسـید    700مارك اضافه تر قیمت خواهند گذاشت و اگر شما مبلـغ را  200قیمت باشد و حداکثر 

! دانـم نظـر شـما چیسـت    حـال نمـی  . مارك تجاوز نمی کنـد 100مارك قیمت گذارده و گمرك آن 900حداکثر 
مجمـع  -2. را مطلع کنید تا در صورت لزوم مکان مناسبی که گفته بودي تهیه گـردد خواهشمندم هر چه زودتر بنده 
نفر از شش شهر بحمداهللا تشکیل شد و کار ما تا ساعت آخـر صددرصـد رضـایت    12انجمن هاي اسالمی با شرکت 

ید، و سـه نفـر   مور مالیه و خرأت مدیره اي مرکب از شش نفر انتخاب شد که به ترتیب دبیر، مخبر، مأبخش بود و هی
ت مدیره اختالف سلیقه بر سر نحوه فعالیت ما از جنبه سیاسی آن پیش آمد و أهیات تحریریه می باشند و در جلسه هی

که می شناسی مخالف هر گونه روش تند بود و از طرفی ایشان را به عنوان دبیري انتخاب آقاي خالديدوست ما 
بنده هم که از دو جهت برایم امکان نداشـت  . برود و گویا می ترسیدکرده بودیم و حاضر نشد که زیر بار مسئولیت 

اوالً اینکه موقعیت درسی اجازه نمی دهد و ثانیاً صالحم از جهت صدیق بر ایـن نبـود چـون آقـاي خالـدي بـه بنـده        
لـذا در صـورتی کـه بنـده    . مشکوك نگاه می کرد که گویا بنده ماموریتی از جانب صدیق براي تشکیل مجمع دارم

خالصـه آخـر کـار آن    . قبول مسئولیت می کردم ممکن بود افکار را سمپاشی کند که کاسه اي زیر نیم کاسه اسـت 
نمـایم ولـی چنانکـه    ... رضایت بنده را جلب ننمود ولی بقیه افراد طور دیگري فکر می کردنـد و بنـده مـی توانسـتم     

بنـده عهـده دار شـدم بـا شخصـیت هـاي       عرض کردم صالح نبود جزو تصمیمات چاپ نشریه اي اسـت ماهانـه کـه    
. ها و عده اي دیگر از آقایان تماس گرفته تقاضاي مقاله نمایمشریعتیمکارم،خسروشاهی،معروف چون آقاي 

و همچنـین انجمـن   حضرت آیت اهللا خمینیدر ضمن پیشنهاد نموده بودم که قطعنامه اي صادر کنند و پیامی به 
هران بنویسند که با همه آنها موافقت مشروطه شد مشروط بر اینکه مطالب مندرجه هاي اسالمی دانشجویان دانشگاه ت

باز هم بدبختانه با شرط و قبول که آنها تعیین نمودند قـادر بـه   . و وظیفه آن به بنده محول شد... آن طوري نباشد که 
بایـد روي بیـاورم آنجـا    نوشتن آن نیستم و خالصه گرفتاري درست کردند و خالصه برادرم من نمی دانـم بـه کجـا   

می آید که احتماالً نقل داشتم که از مفاد آن برزرگرامروز نامه اي از . از این موضوع هم خارج شوم. طورطور اینآن
است و به هیچ مونیخراجع به تماس با اخوان همانطور که نوشتم شخص مسئول در -3انشاءاهللا  . مکان خواهد نمود
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البته در اولین فرصت این کار . طالبی راجع به کارمان بنویسد و من باید به مونیخ بروموجه حاضر نیست توسط نامه م
شاید براي سر و صورت دادن به کارهاي انجمن اسالمی و صـحبت بـا علمـا    . را خواهم نمود اکنون که امکان ندارد

اهم رفـت و هـم بـه    در آن صورت مسلم است که هم به دیدن آن شـخص در مـونیخ خـو   . چند روزي به ایران بروم
سـعادت و  . دیگـر مطلـب قابـل عرضـی نـدارم     . درصـد مـی باشـد   20البته احتمال رفتنم فقط . زیارت تو خواهم آمد

صوفی. سالمت تو را آرزومندم

1020

24/یزدي، ابراهیم: از

حقیقی، مصطفی : به

B-133ـ 28/3/1966: تاریخ

ز سالم عید بزرگ اضحی را به شما و سـایر بـرادران تبریـک    بعد ا. بسمه تعالی      دوست و برادر عزیز و گرامی
راجـع بـه ماشـین    -1: اما مسـایل . خیر در جواب معذرت می خواهمأاز ت. شما را دریافت کردم16/3نامه . می گویم

اشکالی ندارد و مالیات آن ناچیز خواهد . از نظر قیمت چون ماشین دست دوم است. از تحقیقات شما متشکرم: چاپ
و ضمناً از نظر برق نیز در نظر بگیرد که با ) که الزم دارد(من به دوستمان در آمریکا نوشتم که آنها تعمیر بنماید . شد

آلمان آیا با یک ترانسفورماتور عادي کارش به راه خواهد افتاد یا خیر؟ به هر حـال  220آمریکا و 110توجه به برق 
آیـا گـزارش   : اول. انجمن اسالمی شما یـک دنیـا خوشـحال شـدم    از موفقیت-2. جریان را براي شما خواهم نوشت

خواهش می کنم اطالعات زیر را براي من هـر چـه زودتـر    : دوم! انجمن اسالمی آمریکا را در مکتب اسالم خواندي
ـ سازمان هایی که در 3. ـ سازمان هایی که شرکت دارند و مصوبات آنها2. ـ خالصه از چند کنگره گذشته1: بفرست

ــ ارسـال   4. شرکت داشته اند و تفصیل مصوبات و مذاکرات آنها) همگانی اروپا و خصوصی ایرانی ها(ه اخیر کنگر
ـ اسـم و آدرس انجمـن هـاي محلـی در تمـام اروپـا ـ و        مجله المغتـرب نمونه اي از انتشارات یک ساله اخیر نظیر 

هم نماینده داشـتند یـا خیـر؟ اینهـا را بـراي مـن       باالخره رابطه شما با فدراسیون انگلستان چه شد؟ آیا در کنگره آنها
بر اساس این مذاکرات و مصوبات من طرح سازمانی انجمن ها را براي شما تکمیل و ارسـال خـواهم   . فوري بفرستید
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در اینجـا  ). طرح سازمانی که در مذاکرات مشترك فرانکفورت شما از من سوال کردید در دست تهیه است(داشت 
نفر هر هفته شرکت می کنند البته نطفه این 30تا 20هبی از دانشجویان تشکیل داده ایم در حدود ما فعالً جلسات مذ

نفر تجاوز نمی کرد و اخیراً فشار بیشتر و کار بیشتري که مـن  6تا 5جلسات از سال قبل بوده است ولی تعدادشان از 
از نظر کیفیت نیز نوع مطالب و مباحث بهتـر  . انجام داده ام و شرکت مرتب خودم در جلسات تعداد بیشتر شده است

اگر براي شما . ضمناً من از شما یک خواهش خصوصی دارم. لطفاً فهرست کتب را براي من ارسال دارید. شده است
امکان دارد از طریق مراکز تجسس و تحقیقات علمی و پزشکی و یا کارخانجات داروسـازي راجـع بـه امکـان پیـدا      

مشخصـات مـن از ایـن قـرار اسـت کـه دکتـراي داروسـازي         . آنجا یـک تحقیقـی بنماییـد   کردن کاري براي من در 
experimental cancer researchو چندین سـال در آمریکـا در رشـته    . از دانشگاه تهران گرفته ام) فارماکولوژي(

حـاال مایـل   .کار کرده ام و مقاالتی علمی نوشته ام که بعضی از آنها در مطبوعات علمی آمریکـا چـاپ شـده اسـت    
هستم یا در همان رشته تجسس سرطانی یا در هر رشته علمی مربوط به داروسازي در یک مرکـز علمـی پزشـکی یـا     

لطفـاً شـما زحمـت تحقیـق را     . کاري پیدا کنم و به آنجا بیـایم ) نظیر بایرو هوخست و غیره(کارخانجات داروسازي 
گـر مـن   ااینکه سوم. شما با کسی از دوستان مطرح نکنیداینکه این مطلب را مایل هستم که دوم. براي من بکشید

براي تسریع کارها و تمرکز بیشتر ـ بعد از آمدن فاضل پیش شما ـ و ترتیب ارسال ماشین چاپ به آنجا ـ اگر خواسته    
خرجمان باشم که چند ماهی آنجا بیایم پیش شما ـ آیا یک کاري ولو موقتی هم براي من می توانید پیدا کنید که ما  

را تامین کنیم؟ چه احساس می کنم که براي حرکت دادن کارها باید چند ماهی چند نفري از مـا در یـک جـا بـاهم     
ذکی نیا قربانت. تظار جواب هاي شما هستمدر ان. باشیم
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25/یزدي، ابراهیم: از

حقیقی، مصطفی: به

B-142ـ 4/4/1966: تاریخ
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و در . بعد از سالم ـ عید اضحی و غدیر را به شما تبریک می گـویم  . و گرامیبسمه تعالی    دوست و برادر عزیز 
انجمن هاي اسالمی دانشجویان دانشگاه آمریکایی آستانه چنین روزهاي پرشکوهی ـ خبر موفقیت تشـکیل   

جمن نشریات ان. (خبر تشکیل آن را در نشریات خود بنویسید-1: را به اطالع می رسانم ـ و خواهش می کنمبیروت
فخري ـ آیت اللهی ـ رجایی ـ حب خو ـ فیوضات ـ      آقایان : اعضاي هیات رئیسه عبارتند از)هاي اسالمی

:آدرس موقت براي تماس-2.اعوانی ـ صدر

MR. AWANI, New Men's Dorm Rm 510, AUB, Beirut – Lebanon

از تمام واحدهاي تابعه و انجمن هاي محلی خواهش کنید که این موفقیت را بـا ارسـال نامـه هـا و تبریکـات      -3
فوري ـ با پست هواي یک یـا دو   -4. مستقیم به آدرس باال تبریک گفته و آنها را تشویق کنند ـ که بسیار مهم است 

ی به آدرس باال و یکی به آدرس منزل من فوري ارسال سري از اساسنامه ها و آیین نامه و سایر نشریات انجمن ها یک
به امید اقدامات شما ـ و دریافت خبرهاي شما  قربانت ذکی نیا . دارید

1022

26/ابراهیمیزدي،: از

حقیقی، مصطفی: به

B-164ـ 1966می 14: تاریخ

شـما را از خداونـد متعـال    بسمه تعـالی       دوسـت و بـرادر عزیـز و گرامـی بعـد از سـالم ـ موفقیـت و سـالمتی          
چه خطایی سـر زد از مـا کـه در سـراي     «هاست از شما بی خبرم و نمی دانم چرا؟ و به قول معروف مدت. آرزومندم

امیدوارم علت خاصی جز گرفتاري امتحانات و درس نبوده باشد و اگر هم علتـی مربـوط بـه مـن باشـد از آن      » بستی
یکی از جهت خود دوسـتی و محبـت و دیگـري مبنـاي فکـري و عقیـدتی       دوستی ما داراي سه جنبه استـبگذري 

به هـر  . اگر از جهت دوستی و محبت از ما رنجیده اي از جهت فکري و عقیدتی باید با هم تماس داشته باشیم. است
-نامه اي آیا شما از عراق-1: اما راجع به کارها!  حال مرا از حال خود خبردار کنید از وضع شما و بی خبري نگرانم

گزارش مسافرت راپاپور به ایران دریافت کرده اید یا خیر؟ و اگر نه بنویسید و اگر دریافت کرده اید چکار کردید؟
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آیا رسیده است یا خیر؟ در صورت وصول مرا خبردار . قرار است براي من به آدرس شما مقادیري کتاب بفرستند-2
در آنجا گزارش انجمـن هـاي   را دیده اید؟ 7و 6و 5اسالم شماره هاي آیا مکتب -3. سازید و منتظر خبر من باشید

اسالمی آمریکا آمده بود و از شما در نامه قبلی خواهش کرده بودم که تا حد امکان گـزارش و اطالعـاتی در مـورد    
. دتر ارسال داریدلطفاً هر چه زو. متاسفانه هنوز از شما خبري نشده است. انجمن بفرستید تا تنظیم شده و ارسال گردد

آقاي سید هادي خسروشاهی در مورد درخواست شما راجع به مقالـه از مـن سـوال کـرده بودنـد کـه بایـد روش        -4
ماه گذشته عده اي از علماي طراز اول در. اري هستندتومالبته ایشان فعالً. سیاسی و خط مشی عمومی مجله را بدانند
توقیف فرار کرده اند ـ ممکن است به خارج بیایند اگر آمدند البته بـا مـا    قم را توقیف کرده اند و ایشان هم از ترس

ار شما و گزارش در انتظار اخب. از اخبار و مطالب فعالیت هاي خودتان مرا بی خبر گذارید-5.گرفتتماس خواهند
ذکی نیاقربان شما . انجمن ها هستم

1023

27/حقیقی، مصطفی: از

یزدي، ابراهیم: به

19/5/1966: تاریخ

نوشته بودي زیارت کـردم  14/5/66سالم علیکم نامه تو را که در تاریخ لرحمن الرحیم       برادر عزیزم بسم اهللا ا
روز این اولین 20همچنین نامه قبلیت به دستم رسید ولی تا به این ساعت وقت نوشتن جواب آنها را نداشتم و بعد از 

موجود بود و آن اینکه می خواستم در مورد کار شما تحقیق کافی نموده علت دیگري هم. نامه ایست که می نویسم
-1. باشم متاسفانه نتوانستم در برانشوایگ کاري مطابق رشته سرکار تهیه کنم البته کارهاي دیگر می توان تهیه نمود

. طور نوشته شـده ن ایننتوانستم آن را بخوانم و آراجع به سوالی که در شماره یک نامه ات نوشته اي باید عرض کنم
؟ به ایران دریافت کردید یا خیر؟ من اصوالً گزارشی دریافت نکرده ...گزارش مسافرت -آیا شما از عراق نامه اي 

را 7و6و 5شـماره هـاي   مکتـب اسـالم  -3.تم تا خبر دهی که به کجا بفرستمتظر هسنکتاب ها رسیده و م-2. ام
هستم و اگر فرصتی دست دهد در مورد انجمن هاي اسالمی اروپا هم گزارشی خوانده و از گزارش انجمن ها باخبر
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بنده بعد از درخواست همکاري نامه مفصل توسط قاصدي فرسـتاده ام  خسروشاهیدر مورد -4. تهیه خواهم نمود
حـوه  که گویا تاکنون به دست ایشان نرسـیده و در نامـه مـذکور جریـان را بـه طـور مشـروح برایشـان شـرح داده و ن         

. همکاري و خط مشی را برایشان روشن نموده ام

کرایه نموده ام بـه ایـن دلیـل حتـی     پمپ بنزینشب کار می کنم و یک 9صبح تا 6من همه روز از ساعت .1
افست ها رسید امیدوارم که درباره فرستادن ماشین افست برایم بنویسی که چـه اقـدامی   -2!وقت حمام کردن ندارم

کی از عللی که موجب کرایه کردن پمپ بنزین شد ایـن بـود کـه مکـان مناسـبی بـراي سـوار        شده متذکر می شوم ی
اتومبیـل در  20گاراژ انفرادي و یک سالن که 40پمپ در یک خیابان فرعی واقع است و داراي . کردن ماشین دارد

سـهم خـودم   مـن بـه   -3! آن جاي می گیرد می باشد و همچنین چندین اطاق کوچـک و بـزرگ غیرمسـکونی دارد   
حاضر به هر گونه فعالیت و کمکی هستم و الزم می دانم باید هر چه زودتر و شدیدتر به کارها سر و صـورتی داد و  

صوفی ارادتمند . در خاتمه سعادت و سالمت تو و خانواده گرامی را آرزومندم. از مرحله تئوري به عمل کشانید
1024

1/حکیمی، ابوالفضل: از

یزدي، ابراهیم: به

12/10/1339: تاریخ

همیشـه آرزوي موفقیـت   . امیدوارم که حالتان خـوب باشـد  . پس از سالم. دوست عزیزم جناب آقاي دکتر یزدي
با وجودي کـه  . خرسند و خوشحال می شوم وقتی که دوستانم را موفق و کامیاب می بینمو من قلباً. دوستانم را دارم

و سـایر  دکتر سامیاز آقـاي  . نون این توفیق شامل حالم شده بودمعذالک تاک. مدتی است آدرس شما را گرفته ام
با همه فعالیت هـایی کـه   . شاید بی میل نباشید که از آن مطلع گردید،و اما وضع خودم. رفقا جویاي سالمتی بوده ام

. م نشدمحتی قبل از آمدنم انجام گردید معذالک موفق به گذراندن دو درسی که براي شهریور داشتآمدنم وپس از
فعالً . ماه و نیم دیگر بگذرانمتوانم این امتحان را یکولی خوشبختانه می. و موافقت نکردند که از من امتحان کنند

مـن روز اول  . در عوض به کارها بیشتر می رسـم . هفته اي دو سه روز دانشکده می روم و بقیه اش تقریباً بیکار هستم
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ت کردن من خیلی از هم باز شده بحه خیلی پر بود ولی با نیم ساعت صرچآقا رفتم گمجیدکه آمدن مستقیماً پیش 
سـرهنگ  من دیگر پیش . ولی معلوم بود که راجع به کار من تصمیم گرفته اند و در نامه این مطلب را تقریباً گفتند

ردیف هاي در این مدت یکی دو نفر از دوستان و هم . نرفتم و حدس می زدم که مخالفت از آن ناحیه استفاضل 
خودش در خصوص کار بنده سفارش کرده بودند تا اینکه چند روز قبل براي تصفیه حساب خدمت ایشان رفتم ولی 

البتـه از چگـونگی پیشـامد و غیـره     . من راجع کارم چیزي گفتم و نه ایشان بـه روي خودشـان آوردنـد   در آن روز نه
و از من خیلی خواهش کرد که بـراي شـما بفرسـتم گفـتم بـا      و بعد هم این نامه را براي شما نوشتند. سواالتی کردند

دو روز بعد بـراي گـرفتن طلـبم رفتـه بـودم      . وجودي که هنوز بنده نامه اي براي ایشان ننوشته ام چشم و قبول کردم
و وقتی که خداحافظی می کردم ! ت کردم و ایشان هم یادداشت کردندبحکه پول گرفتم راجع به کارم هم صوقتی

وضـع  . در خصوص سایر امـور شـاید کـم و بـیش اطـالع داشـته باشـید       . گاهی از ایشان سر بزنمحتماًکرد کهتاکید 
در . انجمن به خواست خداوند خیلی خوب است و بایستی فکر جاي بزرگ تري را براي جلسـات روز جمعـه نمـود   

ثل اینکـه یـک مرتبـه تصـمیم     با وجودي که تا یک هفته پیش هیچ خبري نبود ولی مانتخابات دوره بیستممورد 
آقـاي  گرفته شده است که هر چه زودتر انتخابات را انجام دهند و فکر می کنم مـی خواهنـد قبـل از اینکـه رسـماً      

و همه را در مقابل یک عمل . روي کار بیایند و سیاستشان مشخص تر شود کار انتخابات را انجام داده باشندکندي
پافشاري می کند که احتیاج به صدور فرمـان جدیـدي نیسـت و مـی    زارت کشوروحتی . انجام یافته اي قرار دهند

ابوالفضل. خواهد خودش رأساً اقدام کند تا ببینم آینده چه خواهد شد

1025

2/حکیمی، ابوالفضل: از

یزدي، ابراهیم: به

15/11/1339: تاریخ

نامه سـرکار را بـه بنـده    دس طاهريمهنهفته گذشته آقاي ست عزیز جناب آقاي دکتر یزدي  به نام خدا    دو
تـا چـه حـد از اخبـار اینجـا بـا       . دانم با وجودي که آدرس مرا داشتید چرا نامه را مستقیماً نفرستاده بودیدنمی. دادند
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برایتان گفته باشم و هـم  و به همین جهت نمی دانم از کجا شروع کنم که هم بتوانم اخبار را . اطالع هستید نمی دانم
از وقتی که محلی براي خـودش در خیابـان فخرآبـاد    جبهه ملی. کلی نسبت به وضع اینجا روشن شویدطور اینکه ب

گو اینکه میتینگ دیروز را که جمعـه بـود   . گرفته است تا به حال پنج میتینگ مهم و بی نهایت با شکوهی داده است
خت از طرف افراد مورد انتقاد واقع شـده  البته شاید به جهاتی که براي خودشان قانع کننده بود ولی س. تعطیل کردند

اما آنچه که پشت دستگاه را . طور کلی از دفعه قبل فرمایشی تر استب. رین روز اخذ رأي در تهران بودامروز آخ. اند
شبی کـه نامـه شـما بـه دسـت مـن رسـید        . یک شجاعت بی نظیر به خرج دادندبلرزه انداخته دانشگاه است که واقعاً

روز یکشـنبه کـه آمـدم    . چهار روز مسـافرتم طـول کشـید   . نایب الزیاره بودممشهدام کاري رفتم فردایش براي انج
البتـه روز  . تهران وقتی که دانشگاه رفتم و از بچه ها خبر گرفتم دیدم اغلب بچه هاي خوب و فعال گرفتار شـده انـد  

شکده حقوق جمع شده انـد و پـس از   پنجشنبه اش یک دمونستراسیونی در داخل دانشگاه بوده و بعد بچه ها جلو دان
و آنهـا  . ایراد سخنرانی قطعنامه اي را به تصویب رسانده اند و نیز روز شنبه این قطعنامه را پیش نخست وزیر می برند

دوشـنبه  . یکشنبه تصـمیم گرفتـه شـد   . گیرند خالصه دیدم که در حدود سی نفر را تا آن ساعت گرفته اندرا هم می
ولـی  . ابتدا همـان برنامـه پنجشـنبه تکـرار شـد     . ه شنبه اعتصاب عظیم دانشگاه مجدداً شروع شداقدام کردیم و روز س

پلیس مـانع شـد و مـذاکرات هیچگونـه     . برنامه اصلی این بود که به شکل دمونستراسیون تا جلو وزارت کشور برویم
پالکـت هـایی تهیـه شـده     . فتتظاهرات به حادترین شکل ممکن در پشت پله هاي دانشگاه انجام می گر. نتیجه نداد

ولی بدون نتیجه برگشـتند  . کار و کنترل و شعار دست خودمان بود سه نفر نماینده پیش وزیر کشور فرستاده شد. بود
ایشـان هـم بـه وزارت    . و براي ما سخنرانی مختصري کردند. بین بچه ها پیدا شدنددکتر سحابیحدود ظهر آقاي 

و یک مقدار شعارها به نفع . متحصن شده بودندمجلس سنادر جبهه ملیسران کشور رفتند ضمناً  از روز دوشنبه 
. بعـدازظهر دمونستراسـیون بـه دور میلـه هـاي دانشـگاه شـروع شـد        3از سـاعت  . متحصنین مجلس سنا داده می شـد 

. انتخابـات قالبـی اسـت   . دولت بایستی استعفا دهدبا ما هم صدا شوید. مردم بیدار شویدشعارهاي 
ظهر پلـیس نمـی   در بعـداز . را بـه وحشـت انداختـه بـود    همـه ر بار انتخابات تحمیلی نخواهند رفتمردم زی

تصمیم به ماندن در . و مردم در خیابان ها به شعارهاي دانشجویان پاسخ می گفتند. توانست کنترل بیرون را حفظ کند
هزار نفر 5و قریب . شجویان تسخیر کردیمدانشکده ادبیات را با آرتیس بازي چند نفر از دان. دانشگاه قطعی شده بود

ارتباط به طور کلی قطـع شـده بـود فقـط در مـوقعی کـه       نان ورفتشدانشجو را در دانشگاه ماندند در حالی که برق 
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و یک مدت کمی هم اوایل شب توانستیم مقداري نان و آذوقه به دانشگاه برسانیم فردا چهارشنبه . دمونستراسیون بود
متاسفانه در همان موقعی که در . یک برنامه در مسجد ارگ و بعدازظهر هم در کلوپ میتینگ بودصبح» شعبان15«

اه در مسجد را قفل کرده بودنـد و  گشد و مردم حرکت می کند به طرف دانبازار جلو مسجد ارگ تظاهراتی می شو
دانشجویان نیز اغفال پلیس . نصیبی بردندهم از باطوم ها طالقانی مردم هم توي خیابان نشستند در حادثه بازار آقاي 

می شوند و بی خیال اینکه می توانند آزادانه حرکت کنند از دانشگاه بیرون می آینـد پـس از اینکـه آخـرین نفـر از      
دانشگاه خارج شد حمله پلیس شروع می شود پس از مقدار زیادي مقاومت به شکل دسته هاي پراکنده خودشـان را  

ولی وقتی می رسند که نیم ساعت از تظاهرت بازار گذشته بود و مردم این قسمت پشت دانشـگاه  به بازار می رسانند 
صرف نظر از این یک حالت که به واسطه عدم ارتباط پیش آمد عمـل دانشـگاه در طـول تـاریخ حیـات      . رفته بودند

براي فـردا مجـدداً برنامـه اي    . بهمن15. دانشگاه را تا به امروز تعطیل کرده بودندضمناً . نشگاه بی سابقه بوده استدا
تا به حال در حدود سیصد نفـر  . ولی امشب رادیو اعالم کرد که درس هاي دانشگاه تا اطالع ثانوي تعطیل است. بود

خوانید من نیز جزء آنها نباشم معلوم نیست االن که شما نامه را می. نفرشان دانشجو هستند100که بیش از . گرفته اند
ام که بعضی از مخبرین ح با همه خداحافظی می کنم و از خانه می آیم بیرون می روم متاسفانه شنیدهمن هر روز صب

طور گزارش داده اند که اعتصاب دانشگاه را توده اي ها راه انداخته اند در صورتی که توده اي هـا هـیچ   خارجی این
. نقشی ندارند شما هم براي من از وضع آنجا بنویسید
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1/، عباسخادم: از

یزدي، ابراهیم: به

4/10/1977: تاریخ

مان را با خواندن و بحث بنام خدا    برادرگرامی و محترم دکتر یزدي سالم همان طورکه اطالع دارید جلسه
نظر آن اظهارافتد می خوانیم و در مورددر هر جلسه اخبار وقایع مهم که اتفاق میو. هاي قرآن شروع کردیمسوره

هاي هفته است که خواندن درسکنیم و االن سهبعد درباره کتابی که براي جلسه مشخص شده بحث میکنیم و می
واقع در ایالت تنسی  به اینجا آمدند و Memphisنفر از شهرروز پیش دودو. ایمشناسی را شروع کردهاسالم
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سهلجMemphisظهار داشتند که درو ا. شدیمبه اینجا آمده آشناMemphisتوسط یکی از بچه ها که تازه از
طور اینجا بیایند و همینخصوصی دارند و می توانند به ما کمک کنند و کتاب و نشریه در اختیارمان بگذارند و به

اسالمی در تگزاس در تماس هستند و در تماس بودند و حاال با انجمناسالمی کانزاسانجمنالً با بقهگفتند ک
نجمن را تأیید اشما وجود این . برادران جلسه با آنها تماس بگیرمکردن با خواهران وقرار شد که پس از صحبت

ینجا آمده به اماه پیش براي دیدن مادرش که از ایران بهیکمحسن محمودیه. را راهنمایی کنیدکنید لطفاً مامی
حاال نمی را به من گفت و گفت تاجاویداندکترروز بطور خصوصی جریان رفت و در برگشت یکشیکاگو

د شروع در مسجسید علی جمالیداشته و گفت که موضوع از میاو موضوع را پنهان نگهدانسته و خواهرش از
مسجد مخالفت می کند و دکترجاویدان هم .باید کار سیاسی هم داشته باشیمشد که علی جمالی می گوید ما

یکی از سمینارها به افتد و درجمالی چه اشکالی دارد و اختالف بین دکتر و مسئول مسجد میگوید حرف علیمی
و بعداً در شیکاگو مسئول . گذاردنویسد و چرا در کیفش را باز میها را میدکتر اعتراض می کنند که چرا سخنرانی

گوید و شما گیرد و جریان را میدکتر جاویدان با شما تماس می.گوید که ساواکی هستییمسجد به دکتر م
گوید ید و میآهم به شیکاگو میماکوییهمینطور . زنیداست که میگویید سوءتفاهم شده و این چه حرفیمی

ی که زده شده غلط است گوید که یک اعالمیه پخش کنند که حرفدکتر جاویدان می.این سوءتفاهمی بیش نیست
رود نمیروز که دکتر به مسجد مین یکآبعد از . ایم که اعالمیه بدهیمکه حرفی نزدهگوید ماو مسئول مسجد می

گویند هنوز وضع شما معلوم نیست و بعد از جریانات دکتر جاویدان از شیکاگو به گذارند وارد شود و می
از . طوریست که محسن محمودیه می گفت یا طور دیگري استآیا این موضوع همان . رودمیاوکالهما

عباس خادم.  همکاري و کمک شما خیلی متشکرم
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2/خادم، عباس: از

یزدي، ابراهیم: به

19/11/1977:  تاریخ
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هاي دانشگاه را از دفتر مدرسه بنام خدا          برادر ایمانی سالم از دریافت نامه شما خیلی متشکرم لیست ایرانی
با ما تماس گرفته بودند با پدر تلفنی صحبت Memphisدر مورد برادرانمان که از . گرفتم و در ضمیمه نامه است

اند و اآلن در آنجا فعالیت دارند ولی کردم راجع به برادرانمان گفتند که با آنها در سمینارهاي قبل شرکت کرده
. پرسیدم و شرح دادند که موضوع از این قرار بودهجاویداندکتردر مورد جریان . حوزه رسمی انجمن نیستند

با برادر و خواهرهاي جلسه در میان گذاشتم قرار شد با آنها تماس بگیرم و Memphisآمدن برادرهایمان را از 
ه دیروز بود شرکت مان کبا آنها تماس گرفته شد و در جلسه این هفته.بخواهیم که در جلسات ما شرکت کنند

مان کرد و قرار شد هفته مان کردند یکی از دو برادر در طرز مطالعه قرآن راهنماییکردند و در بحث کتاب کمک
آیه طور برداشتی که داریم بگوییم و دوو همینطالقانیرا مطالعه کنیم از روي تفسیر آقاي سوره الناسدیگر 

کس برداشتی را که از آیه به این ترتیب که هراز سوره ابراهیم18آیه و از سوره حدید25آیه دیگر یکی 
دانند و بحث شده و همینطور است که همه میانسان و اسالمکتاب جلسه بعد قسمت اول کتاب . دارد بگوید

هرMemphisکه برادرهاي ضمن قرار شد در.دهدیکی از برادرها کنفرانس میجنبش تنباکوقسمتی از کتاب 
هایی که رسید در سطح دانشگاه  پخش کردیم یعنی در اعالمیه.  هم گوشت بفرستندشتار می کنند براي ماوقت ک
براي .که کسی نفهمدها و ساختمان هاي مدرسه به دیوار زدیم همینطور شب توي خانه انداختیم بطوريکالس

و برادر دیگري Memphisیکی از برادرهاي در تنسی من و، ناکسویلMemphisتظاهرات در واشنگتن از اینجا، 
عباس خادم. به امید دیدار در سمینار آینده.از ناکسویل به واشنگتن آمدیم
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1/خاموشی، سید مرتضی: از

یزدي، ابراهیم: به

25/9/65: تاریخ

پنجشنبه شب به مسافرت رفتم و روز 21نوشتم روز 20/9عزیز همانطور که در نامه ي برادر بسمه تعالی 
نامه اي که براي علی . تو را دریافت کردم21و 18امروز نامه هاي نبوداي دیروز عصر به پست رفتم و نامه . برگشتم

سه نامه را باز کردم در همین ضمن چشمم به خط فارسی روي . فرستاده بودي متوجه نبودم که باید با پاکت بفرستم
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ضمناً یادداشتی . ا دست نزده و همانطوري توي پاکت گذاشته برایش فرستادمنامه ر. پاکت افتاده نامه مال علی است
من امروز کاري برایم پیش آمد و . امانتت را همین االن می فرستم. نوشته توضیح دادم که چرا پاکت باز شده

نامه تو تماس نتوانستم با پدرم تماس بگیرم تا به حال به او بعد از فرستادن مدارك چیزي نگفته ام و تا رسیدن 
احمد . از هیچ کجا برایت نامه نیامده. روز فرستادمنامه ي کمال را قرار بود به ایران بفرستم همان. نخواهم گرفت

سر نامه ام که باز بود علتش را نمی دانم احتماالً چسب . دیروز نامه نوشته بود و آدرس داده بود که برایت می فرستیم
قربانت . ین نامه را با امانتت می فرستم و االن نامه دیگري هم برایت خواهم فرستادمن ا. آن خوب نبوده و باز شده

:آدرس احمد. سعید

A.Helalian, 1535  S.W.10TH Ave. Portland, Oregan. U.S.A
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2/خاموشی، سید مرتضی: از

یزدي، ابراهیم: به

1971مارس6:تاریخ

ز فیوضات ماه شریف محرّم، ماه اینکه حالتان خوب و اه بامیدعلیکمبنام خداي بزرگ    آقاي دکتر یزدي سالم 
ست و به این اشب عاشورانویسم و امشب که این نامه را به خدمت شما می. مند و برخوردار باشیدخاطره بهرهپر

است شما چندان از البته ممکن . رهسپار آنجا هستم7اي دایر شد که براي ساعت العادهمناسبت هم اتفاقاً جلسه فوق 
اما از اینکه نامه دبهرصورت آن امریست بعی. گذرد مطلع نباشیدوضع ما در جلسات، و آنچه که در اینجا می

دارم هدفم این بود که از شما درخواست کنم اگر ممکنست براي ما چند جلدي از کتاب خدمتتان ارسال می
کتابی است بس مفید جهت پخش در این ناحیه که) مهندس بازرگانلیف آقاي أت()بعثت و ایدئولوژي(

دومین کتاب مورد نیاز ما یک کتاب . جلد کافی باشد10کنم ارسال دارید تا بفروشیم و براي نخستین بار  فکر می
جعفريو گویا سخنرانی انجمن اسالمی مهندسینایست از نشریات که نشریهفقهمنابعجدیداالنتشار  

عدد از این کتاب اگر 15خواستم خواهش کنم تعداد بیشتري شاید . بیست بس مفیدکتا. باشدمی) محمدتقی(
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. تیغ من در اینجا چندان برنده نیست. براي ما از ایران تقاضا کنید و اگر دارید، ارسال دارید کمال امتنان خواهد بود
قرار دهیم و لیکن در اثر کندي ام که در اختیار همه بارهاست که من حداقل تقاضاي چاپ مقدمه این کتاب را کرده

را دانید که حداقل مقدمه آناید و صالح میاگر کتاب را خوانده-1. خواستم تقاضا کنم.تیغ حرفم پیش نرفته است
و اگر هم صالح ندیدید . را مرقوم داریددستور اقدام براي چاپ آنماکوئیچاپ کنیم و پخش کنیم براي آقاي 

دکتر با تصمیم آقاي . در اختیار اعضاء حوزه خودمان حداقل قرار دهیم] تا[ما بفرستید جلد را براي15لطفاً همان 
امید روابط ه ب. شودهاي من با شما هرچه بیشتر احساس میلزوم تماسلبناندر زمینه ترك آمریکا بسوي چمران

همان آقاي ماکوئی یعنی همان ها را که عرض کردم به آدرس کتاب. فراموش کردم تذکر بدهم. تربیشتر و عمیق
. خدانگهدار. ص شما هم هستیملمخ. زیرا مامور پخش نشریات در حوزه ایشان هستند. آدرس برکلی ارسال دارید

اش را برایتان ترجمه انگلیسی اعالمیه آقاي خمینی تمام شده و شاید همین روزها نسخه تکثیر شده-1: چند تذکر
اولی قطع بلند و . ام از انتشارات شرکت سهامی انتشار هستندام تذکر دادهنامههایی که در متنکتاب-2. بفرستم

.دومی جیبی است
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3/، سید مرتضیخاموشی : از

یزدي، ابراهیم: به

ت /ب:تاریخ

مبنی بر تقاضاي یک آقاي هاشمیپیشنهادي از . الم امیدوارم حالتان خوب باشدجناب آقاي دکتر یزدي س
و البته ایشان پیشنهاد می. زبان استمقصودم کنگره گروه فارسی. رسیده بودآقاي خمینی از پیام جهت کنگره

کرد که من شاید شانس بیشتري در گرفتن این پیام و خود ایشان نیز ادعا می. کرد که شما در این زمینه اقدام کنید
است پیام به سه نظر ایشان این بود که درخوهم مورد شور قرار دادم،آقاي ماکوییرا با مسألهاما این . داشته باشم

زبان و فارسی اتحاد گروه-3وریم، آها را پایین میارزش پیام-2گیریم، وقت را می-1: دلیل صالح نیست
عدم ارسال اما نظر خود من اینکه صالح نیست این امر رویش اقدام شود تا علت. کنیماتحادیه اروپا را تضعیف می

لطفاً در این مورد تصمیم گرفته و تصمیم . عد برحسب آن اقدام شود یا نشودو ب. گذشته روشن گرددپیام در سال
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هاي متعددي براي شما ضمناً من تاکنون نامه. برسانیدآقاي هاشمییا خود آقاي ماکوییخود را به اطالع 
چند ها الزم نباشد به ازاي هررد نامهام که جوابی از آنها نرسید شاید الزم باشد که اگر جواب در موارسال داشته

) اگر بود(هاها را به من بدهید زیرا که الزمست از گم شدن نامهاي کارتی لطفاً ارسال دارید و خبر دریافت نامهنامه
. خاموشیمرتضی-مخلص شما.داردرا به راه راست هدایت کند و نگهباشد که خداي بزرگ همه. مطلع شویم

کنگره و تنگی آن بود که کراراً در دو نامه وقتمسألهدیگر مسأله. شودنزل من از امروز عوض میآدرس م: راستی
اگر بخواهیم (شود الزمست که وقتش را بنویسیم فرستاده میءاي که براي اعضاقبل تذکر دادم و دعوت نامه

براي ما بنویسید لطفاً فراموش نکنید که سه کار در کنگرهلذا تصمیم خود را در مورد تنظیم وقت) تغییري بدهیم
...زبان و بقیه ، فارسیM.S.Aیک پریود باید انجام شود که عبارتند از 

1031

4/خاموشی، سید مرتضی: از

یزدي، ابراهیم: به

1971: تاریخ

نظر به . البته در جواب یک نامه. براي من رسیدآقاي ایزدياین نامه چندي قبل از . دکتر عزیزم سالم بر شما
اهمیت مطالب داخل آن جهت اطالع شما در نظر گرفتن محتوي آن براي خط مشی سال آینده و شاید فکري کردن 

در صورت (و ترتیبی دادن به اینکه طرحی جهت پیاده شدن و انجام شدن پروژه هاي داخلی این نامه ریخته شود 
اي شما ارسال داشتم اگر امکان داشت و بتوانید به ترتیبی مطالب داخل نامه را یا مطالبی در این نامه را بر). امکان

طوري این افکار اساسی را منعکس کند M.S.Aسخنران کنگره ردیف به آقاي ایزدي برسانید که ایشان به عنوان
مرتضی خاموشیار شما مخلص شما  خدانگهد. به امید دیدار در کنگره. کنم کار اساسی انجام شده باشدفکر می 
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علت رفتن . هنوز یک ماه و اندي به پایان این ترم باقیست. موفق باشید. بنام خدا      سرور گرامیم سالم بر شما
را 360bucks.چیست؟ هنوز فرصت براي تصمیم هست و منتظر توضیح و جواب فوريبراي کار تابستانیبهرامی

girl friendهاي راستی در مورد کتابچه سیاه جوانان آمریکایی عکس. بگویید پست کنندهمدانیبه آدرس و نام 

و خود .) قطعی بگویماالن خودش نیست که از او بپرسم و . شاید هم خارج نکنید بهتر باشد(هاشان را خارج کنید 
. همجداگانه نه بالطفاً. ارسال دارید) جدید(به آدرس زیرین Registeredیا Special Deliveryکتابچه ها را با

بنویسید که چگونه بوده و اگر راه خوبی است من بعد نیز همین روش 360bucksراستی توضیحی در نحوه دریافت 
فراموش نکنید که همه باید توسط . را به آدرس تلکا3و 35را براي پالك 2و 3199را به آدرس 1. را ادامه یابد

و اما در . طلبم علتش یک مشغولیت فوق العاده بودضمناً از دیر شدن جواب نامه پوزش می. خوانده شودابوخلیل
اگر . اب کشی کردیممورد منزل ما براي سرعت در کار و کسب و ضمناً نزدیک تر بودن به امنیت به منزل جدید اسب

ب . بیروت ص : خواستید بفرستید از این پس به آدرس زیر بفرستیدداشتید یا چیزي براي او میبهرامیکاري با 
و کاشانی در آن مشغولند مستعاننامه اي که گویا مسئول مالی شرکتی که ). به انگلیسی بنویسید بهتر است(7431

حقیقت مطلب من ذهنم کامالً. پول مرتب بپردازندءیري اندیشه کنیم تا اعضابراي من نوشته و در مورد اینکه چه تدب
خالی است اگر ممکنست با مستعان تماس گرفته شود و گفته شود که من به کاشانی مشکل را گزارش کردم تا از 

توانم د نمیماه دیگر باش2ماه یا1هاي او استفاده شود راستی در جلسه سالیانه شرکت هم که شاید راهنمایی
خدانگهدار و یار و کمک کار شما و همه جانان . کنید؟ از قول من به همه سالم برسانیدچه پیشنهاد می! شرکت کنم

قربان شما. باشد
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. بسمه تعالی    برادر ایمانی عزیز بعد از سالم ـ موفقیت و سالمتی تو و سایر دوستان را از خداوند آرزو دارم

فرستادم تا با شماها در میان دکتررا جهت نهضتچند روز قبل نامه اي به ضمیمه برخی مطالب مربوط به 
ما بعد، به پیوست طرحی تهیه کرده ام که اگر شماها و ا. امیدوارم مطالب آنها را مورد بحث قرار داده اید. بگذارد
قبل از ارسال این نامه براي دوستان، . آن را ماشین کنیم و سپس براي یک عده از دوستان ارسال داریمباشیدموافق 

ی ـماکوئـ این لیست را به اطالع خودمانی ها ـ شما ـ 2. اول باید لیست کسانی را که می خواهیم بفرستیم تهیه کنیم
اینها افرادي هستند که در حال حاضر در میان مذاکرات کار نهضت (برسانیم نعمت اللهیـ من و دکتر چمران

نامه اي که براي نعمت اللهی. و سپس در مرحله سوم آن را پست کنیم). البته تا آنجا که من مطلع هستم. هستند
برخی نکات، با مطالب نامه من حیث المجموع صرف نظر از. شما فرستاده است براي من رونوشت فرستاده است

مراحل ابتدایی ـ تبدیل می و در این مطالب را به مرحله عملی ـ) نامه پیوست(موافق و تشکیل نشست پیشنهادي 
قربانت ابراهیم . نظراتتان هستمدر انتظار اخبار شما و . سازد

.   و گروه فارسی زبان باشدM.S.Aپیشنهاد من این است که این نشست در خالل جلسات : ت.ب
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به پیوست یک نسخه کپی از اساسنامه ماشین .یروز نامه شما را دریافت داشتمبه نام خدا    برادرم آقاي دکتر پر
نامه اي که خود (شده و همچنین اصل نسخه خطی آن و باز نامه اي که قرار است جهت دوستان دیگر ارسال دارید 

و همین طور پیشنهادات اصالحی ما در مورد اساسنامه براي شما می ) شما ماشین شده اش را براي ما فرستادید
ه برکلی متابعت کامل خود را از تشکیالت و آمادگی براي دریافت هر گونه اطالعیه اعالم و از طرف شبک. فرستم

نامه شما را در مورد دعوت نامه براي . و فرم هاي الزمی را که باید پر کنم لطفاً براي ما بفرستید تا پر کنیم. می دارم
موضوعی . ل قوي می دانم که با آن موافقندولی به احتما. کنگره هنوز مطرح نکرده ام لیکن امروز مطرح خواهد شد
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را که با شما می خواستم در میان بگذارم در مورد ماشین کردن کاغذها و مطالب مربوط به نهضت است با ماشین 
لطفاً نظر خود را در این زمینه هر چه زودتر براي ما . آیا صالح است که این کار ادامه یابد یا نه. گروه فارسی زبان

من براي شما یک نامه امشب یا فردا . ا در مورد ماشین کردن یا نکردن و فرستادن دعوت نامه اقدام کنیمبفرستید ت
و ضمناً خودم . صبح که حاوي نتیجه مطالب شما در نامه تان راجع به اعضایی که می شناسیم و بقیه و بقیه می فرستم

) پارسال شرکت کرده بود و خیلی شوخ بودهمان شخصی که در کنگره (آقاي شمسمطرح می کنم شنیده ام که 
راستی به پیوست نامه اي هم از آقاي . اگر می توانید تحقیقات الزم را در مورد او به عمل آورید. نهضتی است

اگر . و ضمناً  نمی دانم نامه من در مورد صندوق پستی و شماره حساب به شما رسید یا نه. براي شما هستدکتر
مرتضیقربان شما . تا نامه آینده خدانگهدار شمارسید نظر شما چیست؟ 

لیکن سوالی که در اینجا مطرح شد و بالجواب ماند این بود که راه . فراموش کردم که در متن نامه بگویم
انداختن نهضت آزادي خارج و فعالیت کردن به نام آن آیا اشکاالتی براي سران نهضت در داخل به وجود نخواهد 

ازاء هر ه بنابراین ب.یگر، اگر نهضت آزادي در خارج پیرو و تابع خط مشی و رهبري داخل باشدبه عبارت د. آورد
و اگر نهضت خارج خود را مستقل از . نوع فعالیتی در خارج ـ دوستان نهضت در داخل مورد فشار قرار می گیرند

رد و تاکتیک صحیح اتخاذ باید مورد بحث دقیق قرار گیمسألهاین . نهضت داخل بداند مشکالت دیگري دارد
.خداحافظ. گردد

ZIP CODE 77035است یا 77031آدرس شما
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بهتر است که نامه ها و -1: چند مطلب. به نام خدا    سرورم سالم بر شما ـ امروز نامه شما را دریافت کردم
ضمایم نامه ها را به طور کامل از این به بعد براي من مرقوم فرمایید تا از دریافت کامل آنها به توسط شما اطمینان 
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را پشت N.A.Iید اگر صالح می دانید بهتر است خالصه که می نویس843نامه براي صندوق پستی -2. حاصل شود
نامه Said Seyed Arafehمی باشد به التین السید سعید عرفهآن نگذارید و به نام صاحب صندوق که نام عربی 

همانطور که مرقوم داشتید صندوق -3). بدیهی است یا تمام نام یا قسمتی زیاد مهم نیست(هاي خودتان را بفرستید 
خالی مسألهالبته . م سعید سید عرفه است و در شهري می باشد که هیچ یک از ما در آن شهر سکونت نداریمبه نا

و پستخانه هم هیچ گونه آدرس و یا . کردن صندوق در هر روز در مد نظر است و هر روز صندوق چک می شود
تحت شرایط دوق را خود من شخصاًصن. و تمام نام ها و آدرس ها مستعارند. مرجعی صحیح در مورد صندوق ندارد

کسی اطالع دکتر و آقاي ماکوئیمزبور تهیه کرده ام و از وجود و مشخصات آن تاکنون غیر از شما و من آقاي 
فقیم فقط لطفاً هر چه زودتر محلی جهت جمع پول در نظر رد شماره حساب هم با سخن شما موادر مو-4. ندارد

در مورد شناسایی -5. احساس می شودرساندم در هر حرکت لزوم آن شدیداًبگیرید چون همانطور که به عرض 
. افراد نهضتی در آمریکا و اروپا، تا آنجا که من به خاطر دارم در این مورد با حضور آقاي دکتر صحبتی نشد رسماً

مین اوان اخیر اما در صحبت هاي شخصی ایشان اظهار می داشتند که کسی را که نهضتی باشد غیر از شما و در ه
مع الوصف سعی بر این دارم که با ایشان تا اروپا هستم مکاتبه کنم و نظراتشان را . نمی شناسندنعمت اللهیآقاي 

در مورد اروپایی هاي نهضتی و آمریکایی هاي نهضتی بخواهم تا اگر احیاناً کسی را در مد نظر دارند ما را از 
در . ظهار می داشت که کسی را نه در اروپا و نه در آمریکا نمی شناسداما آقاي ماکوئی ا. مشخصاتش مطلع سازند

را که همان شخص شوخی بود که در کنگره شمسآقاي . مورد خود من، من هم همان طور که عرض کردم
پارسال شرکت کرده بود شنیده ام که نهضتی و متاسفانه شخصاً در حال حاضر راه تحقیقی هم در مورد ایشان به 

: ی رسد مگر یک راه که متاسفانه تعقیب این راه پیشنهادي من هم تنها از دست شما ساخته است و آن اینکهنظرم نم
را ) نقی خاموشیبرادر خود من یعنی (آقاي شمس در کنگره اظهار می داشت که برادر من که نامش نقی است 

در نظرآباد کار می کارخانه مقدمدر البته براي اطالع شما عرض می کنم که این برادر من هم اکنون. می شناسد
اما آقاي توسلی ). بنابر اظهار خودش(گویا این آقاي شمس با برادر من دوستی نزدیک چند ساله داشته اند . کند

ن ایران است نیز با برادر من دوست صمیمی و خیلی نزدیک تر و به احتمال قوي می دانم که شما با که اآل) محمد(
بنابراین ممکن است از راهی از برادر من با واسطه آقاي توسلی در . یا حداقل راه ارتباط داریدآقاي توسلی مکاتبات

عباس مورد آقاي شمس تحقیق کنید و از طرف دیگر آقاي شمس اظهار سابقه دوستی با برادر آقاي توسلی یعنی 
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و یا حداقل آقاي . احتمالیکه از محمد بزرگ تر است و حتماً می دانید، می کرد پس این هم یک راه توسلی
در اروپا متاسفانه شخصاً کسی را . توسلی می توانند از این راه تحقیق را تا نتیجه نهایی یا تا حد زیادي دنبال کنند

با . و در آمریکا غیر از شما و آقاي ماکوئی و آقاي نعمت اللهی ارادت بدین ترتیب نسبت به کسی ندارم. نمی شناسم
دارم به علم شما به کسانی که در اروپا هستند لیکن مع الوصف فکر می کنم تذکر من در مورد وجود اینکه ایمان 

و این کلیه اطالعات فعلی ما بود در . و شناخت افراد نهضتی اروپا از طریق ایشان بجا باشد) عبداهللا(توسلی آقاي 
را دکتر شیبانیعالمیه نهضت در مورد ا-6.آیدتا نتیجه تحقیقات بعدي چه در. مورد افراد نهضتی که می شناسیم

البته در مورد جهان بینی که . تا آنجا که من به خاطر دارم با ماشین جدید که االن در برکلی است ماشین کردیم
به هر صورت . خرداد را با ماشین که نزد شماست ماشین کردیم15مرقوم داشتید درست نظرم نیست ولی مطمئنم که 

حاضر مبنی بر ماشین کردن اوراق نهضت با ماشینی که نزد شماست و کارهاي گروه با ماشین پیشنهاد شما در حال 
االن متوجه شدم که نسخه اي از دعوتنامه . نویسی که در برکلی است بهترین پیشنهاد عملی در حال حاضر است

ندارد که این نسخه را براي پیشنهادي که براي ما فرستاده اید کپی از نسخه اصلی است بدین معنی که حتماً لزومی 
و پیشنهاد شما در مورد نحوه فرستادن دعوت نامه هاي نشست . در صورت لزوم مرا مطلع فرمایید. شما ارسال دارم

البته در این موارد با آقاي ماکوئی هم مشورت کردم و ایشان هم . آینده نهضت فکر می کنم بسیار خوب است
را نامه ذکی نیا. طور که در باال تذکر دادم و شاید هم نداده امهمان-7.ستنظرشان همین بود و اینها نظر جمع ا

تکثیر و فرستادن آن براي افراد مورد نظر به پیوست دعوتنامه . خواندیم با حضور آقاي دکتر و همه موافق بودیم
کرد و در اولین در مورد آقاي نعمت اللهی و تحقیق از طریق ممکن، دنبال خواهم-8). نهضت(کنگره سالیانه 

آدرس آقاي شمس در لیست -9. فرصت با رسیدن یا گرفتن هر گونه جواب شما را در جریان خواهم گذاشت
. آکروندر . علی شمس که در یک بیمارستانی است) دکتر(به نام هاي شاید . اسامی افراد گروه فارسی زبان هست

موضوعی را که می-10. ه در فرستادن نامه براي شماخواهم که لیست اسامی را در اختیار ندارم و عجلعذر می
له این بود که در مورد موضوع نهضت چه فکر می مه آینده تان قدري توضیح دهید مسأخواستم تقاضا کنم در نا

و . هست و جلسات گروه فارسی زبان هم هستM.S.Aروز کنگره جلسات 3با توجه به اینکه در عرض این . کنید
خیلی به زحمت حتی براي گروه فارسی زبان وقت تشکیل جلسات ) کنگره(سال گذشته ته باشید به خاطر داشاگر 

به هر حال می خواستم بدانم با توجه به اینکه وقت خیلی تنگ است چه تصمیمی . داشتیمM.S.Aدر خالل جلسات 
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محلی دیگر یا خالصه یا اعضاء نهضتی براي یک روز بیشتر در آنجا ندآیا ادامه مدت کنگره و شاید مان.می گیرید
و البته یک پیشنهاد هم می تواند این باشد که حتی االمکان از هم اکنون در مورد کارها و برنامه .تصمیم دیگري

خود هایی که قرار است در کنگره و نشست نهضت باشد مشغول طرح و بررسی باشیم تا وقت کمتري الزم باشد در
پیام آقاي خمینیاینطور که شفاهی شنیده ام از قول نامه اي که از آقاي دکتر از اروپا رسیده، -11. کنگره

آیا به دست شما رسیده یا نه اگر رسیده لطفاً .فرستاده اندکنگره هاي اتحادیه فارسی زبان اروپامبارکی براي 
د هم در مورد پخش و تکثیر آن در بین فارسی زبان تصمیم اگر ممکن است ما را هم از آن بی نصیب نگذارید و شای

گرچه الزم است تا نامه اي جدا در مورد گروه و پیشنهاداتم براي شما بنویسم و مباحثات اولیه را در . قبلی بگیرید
که ) ردنب(نظر شما در مورد نشریه جدید به نام -12. زیرا پیشنهادات و صحبت هاي زیاد دارم. خالل نامه تمام کنم

اخیراً پخش شده چیست؟ البته اگر ) نشریه دفتر اطالعاتی جنبش آزادي بخش ملی ایران(تحت عنوان 
خواستم تا بااطالع از نظر شما شاید قدري تسکینبه هر صورت می. حقیقی است ما را هم اشارتی کافی است

خیر را که تحت اقدامات چریکی فالن زیرا پخش این نشریه خیلی از پیچیدگی هاي جریانات ا. دودلی در روح شود
هم به هر صورت بسیار مناسب است اگر مسألهو البته در مورد اصل ) براي من(و بهمان است پیچیده تر کرده 

پرویز روزنامه اطالعات هوایی مقاله اي از -13. اشارتی هم در مورد این نشریه و نظرتان و موضعتان بفرمایید
له نیکخواه لبه حمله را متوجه سید جمال الدین کرده و اینکه او دست نشانده انگلیسی دارد و ضمن آن مقانیکخواه

گرچه روزنامه االن پهلوي دستم است ولی . البته از اصل مقاله به طور دقیق اطالع ندارم. و عامل انگلیسی ها بوده
ا اطالع داشتید یا نه و اگر داشتید آیا مطلب اینکه آی. یشتر نیست به دستم رسیده و هنوز نخوانده امبتازه چند ساعتی 

صالح می دانید پاسخی بر آن نوشته شود یا نه و آیا در اروپا شده یا نه؟ به هر صورت نظر خودتان را در این مورد 
به 7457شماره 22اطالعات هوایی سال :تاریخش. اطالعاتی که این مقاله را دارد. محض اطالع شما. نیز بنویسید
امپریالیسم و آرمان مقاله تحت عنوان . شروع می شود1و البته از 2صفحه 1350خرداد ماه 8تاریخ شنبه

تا نامه . به امید دریافت جواب. خواهمدر خاتمه از طوالنی شدن عذر می.پرویز نیکخواه:نوشته. وحدت ملی
مرتضیمخلص شما نوکرتان . آینده خدانگهدار
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9/خاموشی، سید مرتضی: از

یزدي، ابراهیم: هب

1971ژوئن 15:تاریخ

: یک مطلب. امیدوارم حالتان خوب و در کارها و اعمال شایسته تان موفق باشید. به نام خدا       دکتر عزیزم سالم
. ستون جدیدي باز شده که در آن روحانیت مقاله می نویسندروزنامه باختر امروزو آن اینکه شایع است که در

کاغذ مبتذلی هم چندي .ر صورت صحت این خبر اقدامات الزم در این زمینه باید به عمل آیدبدیهی است که د
و انشایی مضحک . پخش شد البته کاغذ فقط یک صفحه بودباختر امروزاز طرف مناسبت عاشوراپیش به 

لطفاً . اختر امروزکه البته اظهار می شد که این خود بابی است و مقدمه اي بر همکاري نزدیک روحانیت و ب. داشت
فعالً . منتظر جواب. اگر اطالعی در این زمینه دارید و یا راهی براي تحقیق ما را هم در جریان امر قرار دهید

مخلص مرتضیخدانگهدار 
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10/خاموشی، سید مرتضی: از

یزدي، ابراهیم: به

1971ژوئن 22: تاریخ

روز جمعه و شنبه و یکشنبه گذشته در . امیدوارم که حالتان خوب باشد. به نام خدا    سرورم آقاي دکتر سالم
جمشید حقگو و آقاي مهدي کافی و از دوستان ایرانی ما آقاي . شرکت داشتمدیویسدر M.S.Aکنفرانس 

لی نزدیک مهندس بازرگان و آقاي جمشید حقگو از دوستان خی-1. در آنجا شرکت داشتندآقاي علی ایزدي
) ایران(آقاي توسلی . اینطور که من فهمیدم به احتمال زیاد نهضتی از کسانی را که او را می شناسند. آقاي طالقانی

کتابی . فردي بسیار مستعد. طور که اظهار می کرد با شما نیز مکاتبه دارداین. گویا خود شماسالورومهندس آقاي 
امعه ي کنونی ایران را نشان داده هنوز چاپ نشده و شاید بشود در سلسله نشریات نهضت نوشته که نمودهایی از ج
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به هر صورت شاید او را شما فعالً هم در نظر داشته اید مع الوصف خواستم مشاهده خودم را به . آنها را چاپ کرد
خیلی فعال است . و کروالیس استمقر اقامتش پرتلند . را نتوانستم بشناسمکافیآقاي -2.اطالع شما رسانده باشم

بعید است نهضتی بوده باشد ولی شاید آمادگی آن را داشته . اطالعاتش بد نبود لیکن قدري تودار به نظر من رسید
:آدرس او. باشد

Corvallis Ore. 97330 Tell: 853-753-6042, M.Kafi, 220 N.W. 15 St.

عهده خود شما باشد ممکن است بتوانید درباره خصوصیات ه خیلی می جوشید لیکن تحقیقش شاید باید ب
سال دارند براي 50تا 40آقاي علی ایزدي شخصی حدود شاید -3. هم بپرسیدماکوئیشخصیتی او از آقاي 

بسیار مومن بسیار عاقل عضو جبهه ملی در ایران بوده اند پس از رفراندوم به زندان . دکتراي خودشان کار می کنند
معتقد به . مومن به آقاي بازرگان، ناراحت از عدم اتحاد نیروهاي مبارز. بعد از آزادي به خارج می آیندمی روند و

آقاي چمران را می شناخت شاید در مورد ایشان . فکر می کنم آماده براي قبول دعوت نهضت. انقالب فرهنگی
:بتوانید از آقاي حقگو هم کسب اطالع کنید آدرس ایشان

Ali Mizadi, 42 N.W.26th , Cornallis, Oregan, 97331, tell:752-8454

مخلص شما مرتضی . فعالً خانگهدار .  در عجبم که جواب نامه هاي قبلی من نیامده

این بود که مشکل کمبود وقت در کنگره امسال را در نظر داشته . مطلبی را که فراموش کردم به عرض برسانم
جلسات گروه فارسی زبان را ممکن است در خالل جلسات : پیشنهاد. مه را بریزیدباشید و بر مبناي آن طرح دعوتنا

M.S.Aو بعد براي نهضت باید . سپتامبر7مثالً بنویسیم تا . و شاید الزم باشد یک روز بیشتر هم در محل کنگره بمانیم
البته این مطلب . اهد بودجلسات آن در محلی که در کنگره تصمیم می گیریم خوM.S.Aبنویسیم که بعد از کنگره 

وقت نداشتیم که جلسه در همین کنفرانس سه روزه ما اساساً. د در دعوت نامه گنجاند نمی دانمdرا به چه ترتیب با
چند نفر که اینها به عقیده من باید در کنگره .و خالصه این مشکل باید حل شود. اي براي فارسی زبان تشکیل دهیم

ـ ایزدي4ـ کافی 3ـ حقگو 2ـ نعمت اللهی 1: هت شرکت کنندگروه فارسی زبان به هر ج

1038
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11/یزدي، ابراهیم: از

خاموشی، سید مرتضی : به

24/6/1971: تاریخ

جون از شما دریافت کرده 22و 15و 11بعد از سالم، سه نامه به تاریخ هاي . بسمه تعالی        برادر ایمانی عزیز
طور همان. در مورد حساب بانکی-2.خواهم فرستادS.A.Saidدرباره نامه هاي صندوق طبق نظر شما به نام -1.  ام

اما اگر چنانچه شماها احساس می کنید ضروري . حتیاج نداریمکه نوشته بودم، به نظر من در حال حاضر تا مدتی ا
پیشنهاد می کنم شماره حسابی به نام دکتر یا من یا هر کس دیگري که فعالً رفتنش به ایران مطرح نیست است،

بنابراین اگر . گرفته شود و سپس به مامور محلی در محل مزبور وکالت براي دریافت و پرداخت حساب ها داده شود
شما با این نظر موافقید از بانک محلی که نزدیک به شماست و براي شما راحت است و یا هر بانک دیگري که 

اوراق براي او یا من . صالح می دانید، اوراق مربوط را دریافت کنید و به نام دکتر یا من حساب بانکی باز کنید
در مورد دوستانی -3. یگري وکالت تام خواهیم دادو سپس به شما یا د. بفرستید، و ما امضاء کرده بر می گردانیم

شما طور که خود شما نظر داده اید من عمل می کنم و معتقدم متقابالًه اید، همانکه اسامی آنها را براي شناسایی نوشت
در -4. اییدنیز باید از هر وسیله اي که در اختیار دارید استفاده کرده و از دوستان ایران در مورد این افراد تحقیق نم

مورد استفاده از ماشین تحریر بنابراین کلیه نشریات نهضتی را از این پس با ماشین تحریري که در اختیار من است 
مقاله نشریه نبرددر مورد -5. و براي گروه فارسی زبان ماشین در اختیار شما استفاده می شود. ماشین خواهیم کرد

در مورد باختر امروز نیز آن را ندیده ام، لطفاً . ها را براي من ارسال داریدو اطالعات هوایی، لطفاً یک کپی از آن
. و آقایان که نام برده اید، جمشید و علی را می شناسم) آخرین نامه(جون 22در مورد نامه -6. برایم بفرستید

اما مطمئن هستم که می .از نظر نهضتی بودن او را نمی شناسم. مهندس را دورادور می شناسم و با او مکاتبه دارم
در مورد برنامه -7.ه حتماً در کنگره سال شرکت کنندامیدوارم شما آنها را متقاعد ساخته باشید ک. توان تحقیق کرد

از تجدید چاپ خبرنامه، . هایمان در طی جلسات کنگره، در نامه بعدي به طور مبسوط نظراتم را توضیح خواهم داد
قربانت ذکی نیار شما در انتظار دیدا. خبري نیامد
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12/خاموشی، سید مرتضی: از 

یزدي، ابراهیم: به 

جوالي 3: تاریخ

نامه شما رسید البته جواب دقیق بند بند آن موکول به این می شود که قدري در . سرورم آقاي دکتر سالم بر شما
کردن این است که با دوستمان مشورت کنم و مهم تر از فکر ) نه همه ي آنها بلکه چند بند آخر(مورد آن فکر کنم 

در مورد تشویق دو دوستمان جهت . شما جواب آن را خواهم فرستادلیکن به هر حال یا فردا بعدازظهر یا شب براي
شرکت در کنگره بلکه سه دوستمان به اندازه وقت در این مورد با آنها صحبت کردم لیکن هیچ یک قول صددرصد 

مقصود از فرستادن این .تلفن آنها را بیشتر تشویق کنمی سعی بر این دارم که با نامه و احیاناًدر این مورد ندادند ول
اساسی بود که می خواستم شما هم از آنها مستحضر باشید و نظراتتان را براي ما بنویسید تا اینکه مسأله4نامه طرح 

یکی شدن گروه فارسی زبان آمریکا با مسأله-1. بتوانیم به صورت یک طرح کامل در کنگره به مجمع ارائه دهیم
اتحادیه اروپا بدین معنی که کارهاي اتحادیه قسمتی از آنها به عهده ي آمریکا واگذار شود و خالصه دیگر پشت 

و ما هم دیگر ننویسیم . ها نوشته نشود اتحادیه اروپا بلکه اتحادیه دانشجویان اسالمی یا هر چیز دیگرمکتب مبارز
یکی شدن نشریات هم مطرح است که ما فقط انتشار نشریات مسألهی زبان در آمریکا و آن وقت در اینجا گروه فارس

خالصه این طرح اینکه گروه فارسی زبان و اتحادیه اروپا تحت یک تشکیالت و نام . اروپا را به عهده خواهیم داشت
در نظر گرفته شده . و اگر یکی شدیم براي جمعخبرنامه داخلی براي گروه فارسی زبان آمریکا مسأله-2. کار کنند

است که این خبرنامه شامل یک صفحه یا دو صفحه و حاوي اخبار داخلی گروه باشد و احتیاجات فوري گروه را 
مطرح کند و بخشنامه هاي گروه را بدین وسیله به حوزه ها برساند و موضوعاتی و مباحثی را که الزم می بیند بیشتر 

تعیین مسأله-3. وي آنها تکیه کنند و غیره و غیرهها روي آنها تکیه شود بنویسید می خواهد که رباید در حوزه 
حقیقت مطلب اینکه گروه فارسی زبان تا هنوز نضجی به خودش . کمیته هاي هر یک از مسئولین پنجگانه در کنگره

به دلیل اینکه هنوز مسئولین احساس ). خواهمعذر می(نگرفته باید یک مقدار نیروي جبر باالي سر مسئولینش باشد 
که علتش از نظر خود من که . و بعضی از آنها بنا به عللی از کار دسته جمعی فراري هستند. مسئولیت کلی را ندارند

به هر صورت پیشنهاد من اینکه در کنگره هر مسئول . تشخیص این احساس فراري بودن را داده ام مجهول است
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. مربوطه اش را به مرکز گزارش دهدکمیتهو یا یک هفته پس از بازگشت به محل اعضاءموظف شود که در کنگره
تعیین حدود مشخص براي مسئولیت هر یک از مسئولین که مثالً مسئول انتشارات این کارهاي مشخص را باید -4

تا . حساب آورندانجام دهد و مسئول تشکیالت این سري را و دخالت هر یک در کار دیگري را جرمی سنگین به 
هم خاطی شناخته شود و هم از زیر کار در رود و به عقیده من هر دو پس از بررسی دالیل باید به یک نسبت 

بسیار خوب این پیشنهادات البته قبالً در مورد این پیشنهادات با آقاي .و در صورت امکان مجازات شوندمحاکمه
شان صحبت شده ایشان صددرصد موافق بودند ولی هنوز در حوزه ي داخلی یا کمیته اي نقبل از رفتدکتر چمران

.مرتضیمخلص شما . موفق باشید. بنابراین منتظر نظرهاي شما هستم. مربوط به حوزه مزبور مطرح نشده است
:آدرس من البته آدرس منزلم از آدرس قدیم به آدرس زیر تغییر یافته

1142 Tamalpais Place, Hayward, Calif. 94942, tell: (415) 538-9781
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13/خاموشی، سید مرتضی: از

یزدي، ابراهیم: به

71جوالي 3: تاریخ

تا به حال . خواهمبه نام خدا   برادر گرامم سالم عرض می کنم و سالمت و موفقیت شما را از خداي بزرگ می
ق پستی و شماره حساب بود و دیگري اساسنامه و پیشنهادات دو نامه براي شما فرستاده ام که یکی مربوط به صندو

لطفاً در اولین فرصت ما را از خبر دریافت آن دو . لیکن متاسفانه از دریافت آنها خبري نرسیده. ما در مورد اساسنامه
نشست سالیانه دعوت نامه براي کنگره جهت مسألهموضوع دومی که می خواستم عرض کنم . مطلع سازید

مسألهمتاسفانه به دلیل پیدا نشدن وقت مناسب از طرح اصل دعوت نامه به آقاي دکتر عاجز بودم لیکن . ودبنهضت
ماشین کردن آن مطرح شد و ایشان هم نظرشان این بود که اوراق مربوط به سازمان دیگر صالح نیست که با ماشین 

ري تهیه شود و یا با دست نوشته و به اندازه و پیشنهاد این است که یا ماشین دیگ. گروه فارسی زبان ماشین شود
اي مسألهتنها . من و آقاي ماکوئی در مورد وقت و محل و متن دعوت نامه موافقت کامل داریم. احتیاج تکثیر گردد
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لطفاً هر چه زودتر ما را از . تصمیم شما در مورد نحوه ي تکثیر دعوت نامه و سایر اوراق استمسألهکه باقی است 
به امید دریافت جواب فعالً . هم که تشریف بردند جایشان خالی نباشددکتر خوب آقاي . ود مطلع سازیدتصمیم خ

مرتضی خدانگهدار قربان شما 

؟ این موضوع را در نامه پیش هم تذکر داده 77035است یا 77031راستی ما باالخره نفهمیدیم که آدرس شما 
موضوع دیگر اینکه دوست ما آقاي ماکوئی در اینجا می . نیز بدهیدلطفاً فراموش نکنید تذکر در این مورد. بودم

که ادعا می کنند نهضتی است و یا شما در مورد او می گویید که این گفتن نعمت اللهیپرسند که در مورد آقاي 
مورد و ادعا مبنی بر هیچ مدرك و یا توصیه اي از ایران هست یا صرفاً اعتماد اگر چنین است نظر شما در این 

چیست؟

1041

14/خاموشی، سید مرتضی: از

یزدي، ابراهیم: به

1971جوالي 7: تاریخ

اما در مورد بانک که فرموده بودید ضرورت چندانی از . امید موفقیت شما را دارم. به نام خدا    سرورم سالم
. ناحیه ما هم احساس نمی شود بنابراین فقط می توانیم شخصی را قرار بگذاریم و پول ها را به عنوان او ارسال داریم

زیرا علی القاعده امور خرج دار سازمان به . باشد) ئیماکو(آقاي مستعان و من در این مورد پیشنهاد می دهم 
در مورد تحقیق درباره ي افراد من هر چه فکر کردم شخصی را که . خواهد بود) دانمنمی(دست ایشان بوده و شاید 

آنها به این ترتیب بتوانم در مورد آنها تحقیق نمایم ندارم اما توجه داشته باشید که دارم اشخاصی را که می توانم از
شما کسی را می شناسید که توانیم اینطور طرح بریزیم که اگر احیاناًبه عنوان رابط معتمد استفاده نمایم بنابراین می

به من معرفی فرمایید تا من توسط . که البته هر دو الزم و ملزوم یکدیگرند) از جریانات نهضت مطلع یا نهضتی است(
اقدام در جهت تحقیق را از آنها بخواهم که اتفاقاً این پروسه هم فکر می کنم در آن رابط ها بتوانم با اینها تماس و 

ضمناً در مورد افرادي هم که از اروپا می شناسید . صورت برداشتن چنین افرادي براي شخص شما هم عملی است
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بنابراین با . ه ماستصدد فرستادن نماینده به کنگرنوشته اند اتحادیه درچمرانزیرا که اینطور که . اقدام کنید
خبرنامه همانطور که قبالً به اطالعتان رسیده .اقدامات و مذاکرات و ترتیبات قبلی می شود جمع بین نمایندگان کرد

مشکل کنگره نیز هنوز براي ما مشکل است و حل آن هر چه . قرار شد به همان صورت اصلی تکثیر و فرستاده شود
ضت پخش شده یا نه اگر نه چرا و اگر بله چطور به دست ما نرسید؟ خدانگهدار آیا دعوت نامه هاي نه! زودتر الزم

سعید مخلص 

1042

15/خاموشی، سید مرتضی: از

یزدي، ابراهیم: به

1971جوالي 15: تاریخ

گرچه دوري شما خیلی . امیدوارم به اینکه حال شما خوب و مسافرت خوشی را داشته باشید. سرورم سالم
به هر حال اگر لذت مجالست نداریم . تحمل درد فراغ مثل تمام دردهاي دیگر لذتی خاصی دارددردناك بود لیکن

:بعد از این حرف ها چند مطلب بود که باید بگویم. دوري و بازي خیالی با یاد گذشته نزدیکی را می کنیمکیف

ن دعوت نامه براي تمام دوستان سپتامبر توجه به فرستاد6تا 3به دنبال تصمیم مبنی بر گرد آمدن در نشست -1
و پس از مدتی تصمیم بر این شد تا از دوستان اروپا را نیز از این جریان مطلع کنیم . نزدیک در آمریکا جلب شد

بنابراین تقاضا اینکه اگر افرادي را می شناسید در آمریکا . شناخت افراد استمسألهاشکالی که ما با آن مواجه هستیم 
و علی الخصوص براي شناخت . پا مشخصات و آدرس آنها را براي من یا مرکز ارسال داریدو مخصوصاً در ارو

مقصودم صندوق . البته صندوق مورد استفاده قرار خواهد گرفت. دوستان اروپا امکانات بیشتري در اختیار شما هست
زمان نهضت آزاديساموضوع دوم روزنامه جدید االنتشاري رسیده که خود را نشریه دفتر اطالعاتی . 843

بدیهی است . اگر اطالعی در زمینه این نشریه دارید براي ما بفرستید. هستنبردمعرفی کرده و نام آن بخش ایران
: سوم اینکه. به سینه کوبیدهکنفدراسیونبلکه اینکه این نشریه بیش از هر چیز سنگ . ما را اشارتی کافی است

. اره آتیه خود ستونی مخصوص دارد که روحانیت در آن مقاله می نویسدبخشی است که روزنامه باختر امروز از شم
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در مورد صحت و سقم این موضوع نیز تحقیق الزم است به عمل آید و اگر صحت دارد بنا بر صالحدید اقدامات 
شناسید ما که با شما هم مکاتبات عدیده داشت از ما سوال شده آیا او را میدوست: چهارم اینکه. الزم به عمل آید

و آیا نهضتی بودن او مبنی بر اطالع دقیقی است یا صرفاً ادعاي شخصی خود او؟ البته این جریان صرفاً به منظور 
راهی در این مورد قرار است تحقیقات شود الزم است که اگر اطالعی دارند یا اینکه . حفظ مراتب تشکیالتی است

که اظهار مرکز این است که . هید اما براي اطالع عرض می کنمهم در جریان قرار دجهت کشف اقدام کنید و ما را
خوب امیدوارم مسافرت خوبی را در . صرفاً بر ادعاي شخصی او بوده و تاییدي از محل دیگري یا ایران در کار نبوده

مرتضی مخلص و نوکر شما . خدانگهدار شما. منتظر جواب. پیش داشته باشید

1043

16/خاموشی، سید مرتضی: از

یزدي، ابراهیم: به

1971جوالي 21: تاریخ

به پیوست کپی نامه اي را که دیروز براي ما رسید .مید به اینکه حال شما خوب باشدا. به نام خدا     سرورم سالم
دوم اینکه نامه اي که هفته گذشته خبر . لطفاً ما را از تصمیمات متخذه درباره نامه مطلع فرمایید. خدمتتان می فرستم

توفیق شما و . لطفاً جریان واقعی را در صورت اطالع براي ما بنویسید. سالش را تلفنی گفتید هنوز دست ما نرسیدهار
سعید مخلص شما . همه مومنین را از درگاهش مسئلت دارم

1044

17/یزدي، ابراهیم: از

خاموشی، سید مرتضی: به

22/7/1971: تاریخ
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در مورد یکی شدن در -1: جوالي شما7و 3بعد از سالم ـ در پاسخ نامه هاي . بسمه تعالی     برادر ایمانی عزیز
فقم و درباره جزئیات آن باید کمی بررسی کرد و آنها را تنظیم و آمریکا، من با طرح کلی شما مواگروه اروپایی 

وپا مطرح است لذا من تصور می کنم مابقی را بگذاریم براي از آنجا که خبر شما مبنی بر آمدن یک نفر از ار. نمود
گري نیز از یکی شدن مسایل دیمسألهعالوه بر . زمانی که نماینده مزبور آمده باشد و مشترکاً طرح را تنظیم نماییم

انجمن هاي این یک بحث دائمی است که آیا . خصوص از جهت سیاسی مطرح استقبیل خط مشی گروه، ب
در مسایل حاد سیاسی روز شرکت کنند و جهت گیري نمایند یا باید فعالیت مبارزات اسالمی باید

جنبه هاي مثبت ـ . ار نمایندذواگ) نظیر نهضت(سیاسی را به عهده سایر سازمان هاي همگام سیاسی 
ا با دکتر از آنجا که شم. منفی این کار مبسوط بحث شده است و باید در این مورد توافق هاي مشترکی به وجود آید

در تماس هستید، اگر کوشش کنید که آنها را متقاعد سازید تا کسی را بفرستند که هم جنبه نهضتی و هم انجمنی 
اما . اما درباره خبرنامه گروه فارسی زبان، به نظر من احتیاج به خبرنامه ندارد-2.  باشد تور علی کجور خواهد شد

در مورد -3.برنامه جهت نهضت برنامه اي ریخته و کاري انجام دادباید براي انتشار یک خ. نهضت احتیاج دارد
با اصل آن موافقم و باید داشته باشند اما براي برخی از . تعیین کمیته هاي هر یک از مسئولین پنجگانه در کنگره

یته حتماً کم... مثالً مسئولین تشکیالت و انتشارات ). حداقل در شرایط فعلی(اعضاء نه میسر است و نه ضروري 
چه هم انتشارات و هم تشکیالت در محل هایی هستند که امکان یافتن دقیق راه و افراد . ضروري است و عملی است

اما براي مسئول مالی یا ارتباطات، وجود کمیته در حال حاضر، چندان ضرورت . معتقد و مومن و فعال وجود دارد
باز . ه نباید اجازه داد افراد در مسئولیت هاي دیگران دخالت کننددر مورد تعیین حدود مسئولیت ها و اینک-4. ندارد

مثالً در نظر بگیرید که مسئول . اما متاسفانه در عمل دچار انحراف می شویم. باید بگویم که با اصل مطلب موافقم
. جام داده اندطور پراکنده دوستان دیگر انوظایف او را، ب. نجام نداده استتشکیالت در سال جاري کم ترین کاري ا

مسألهو وقتی . اگر قرار بود دوستان دیگر انجام ندهند، کار و برنامه و فعالیت مسئولین دیگر تعطیل خواهد شد
چه او منتخب نشست سالیانه است و بدون نظر . مربوطه وظایفش را انجام نمی دهد ما راهی براي ترخیص او نداریم

ه ما تصویب کنیم که هیات مرکزي در چنین مواردي حق داشته باشد مگر آنک. نشست نمی توان او را معزول ساخت
اینها نکاتی است که باید در مد نظر . و فرد دیگري را به جاي او بگمارد» مستعفی شناخته«عضو و مسئول مربوطه را 

رباره مستعان ـ داما درباره کمک هاي مالی براي نهضت ـ با پیشنهاد شما-5. داشت و راه حل هاي مناسبی پیدا کرد
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مستعان . چه باید سعی کرد حتی االمکان عناصر و افراد مومن جدیدي را به کار کشید و مسئولیت داد. موافق نیستم
طور هنوز ب. گذاشت تا نشست سالیانهرا باید فعالً معوقمسألهلذا . در حال حاضر بارش به اندازه کافی سنگین است

ی صالحیت قبول و چه کسان. نهضتی چه کسانی شرکت خواهند کردحتی تقریب هم ما نمی دانیم از دوستان
رویه شما را می پذیرم و آنهایی را که در ایران می شناسم، شما هم می :اما درباره افراد-6. مسئولیت را دارند

درباره از کسانی که باید . سوال کنیدمهندس توسلیطریق برادرتان از ازکس شما می توانید در مورد هر. ناسیدش
این اسامی را در نامه هاي خود به ایران . استدکتر اُرانوس و مهندس بانکی ـ ضرغامیآنها تحقیق کرد، 

درباره اروپا ـ -7. خصوص نامه هاي کسانی که کم و بیش نهضتی باشندب. کلیه نامه ها کنترل می شوند.ذکر نکنید
اگر . با مسئول خبرنامه صحبت کردم-8. کار نمی کندآدرس من ظاهراً. لطفاً آدرس پاریس را براي من بفرستید

هنوز دعوت نامه نهضت فرستاده نشده است ـ در انتظار ترتیب و -9. آدرس ها را برایتان فرستاده اند، مرا مطلع کنید
که خبري ایران آزاددر -10).به پیوست است. (همین روزها فرستاده خواهد شد. ی و افراد هستممتنظیم کلیه اسا

با ،عضو نهضت آزادي که در جریان اخیر تحت تعقیب بوده است، پس از مقاومت مسلحانه. امیر پرویز پویان
رغم جراحات وارده در زد و خورد با پلیس هنوز امیر پویان علی. خبر موثق نیست. آخرین تیر خودش را کشته است

الف ـ:  اما درباره برنامه کنگره-11). د شده استخبر مجدداً از منبع دیگري تایی. (زنده است و در مخفی گاه است
ـ کلیات مسایلی که باید ب . و بر اساس آن تنظیم کردM.S.Aجزئیات برنامه را باید پس از دریافت برنامه کنگره 

ـ تنظیم خط مشی 2ـ طرح گزارش فعالیت هاي سال جاري، 1)در سطح گروه فارسی زبان: (مطرح شوند عبارتند از
در مورد انتشارات و .خط مشی عمومی؛ خط مشی تبلیغاتی ؛ خط مشی انتشاراتی ؛ خط مشی مالی: شاملسال آینده

اما به نظر من، حاال ما در . برود» عالقمندان«توزیع ـ در گذشته خط مشی ما آن بوده که نشریات بیشتر و فقط براي 
منظور از . را در نظر بگیریم» توزیع وسیع«م که مرحله اي هستیم که کارمان را توسعه بدهیم و لذا پیشنهاد کرده ا

ـ آدرس کلیه 2. و به لیست اضافه کنیم. دست آوریمها را بI.S.Aـ آدرس کلیه 1: توزیع وسیع اینکه کوشش کنیم
کار می کنند و مستقیم یا I.S.Aبراي تهیه آنها باید از کسانی که در . دانشجویان ایرانی را به لیست اضافه کنیم

قیم با ما تماس دارند استفاده کرده در همین زمینه با مسئول خبرنامه صحبت کرده ام که لیست کامل آدرس غیرمست
کپی نامه دکتر را هم » سازمانی و انتشاراتی باشد«باید PSGبه طور کلی کار عمده . بفرستندPSGهایشان را براي 

. ه بر آنچه که در نامه پیوست است فعالً مطلبی ندارمـ عالومسایل نهضتیاما درباره .می فرستاده امماکوئیبراي 
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شاید بهترین راه حل، اگر بشود آن باشد که در یکی از شهرهاي حوالی محل کنگره یک شب اضافه دستی جمعی 
متاسفانه هنوز از هیچ یک از دوستان نهضتی ـ خبر مستقیم و قاطعی نیامده . برویم و صحبت هایمان را ادامه دهیم

و من نمی دانم با کس دیگري شما صحبت . هم جز شما و مستعان کس دیگري مطلبی ننوشته استبرکلیاز . است
لذا روي هم باید کمی در انتظار عکس العمل دوستان بود و در قدم بعدي که تنظیم جزئیات برنامه . کرده اید یا خیر

در انتظار . ي براي من نیامده استاز عکس العمل و اخبار دوستان اروپا هم هنوز خبر. نشست است صحبت کرد
براي انتشار آن مترصد هستم و منتظر خبر دوستان اروپا . اعالمیه پیوست را تهیه کرده ام. اخبار آنها نیز خواهم بود

آن را نگه دارید به محض دریافت خبر از اروپا من به شما تلفن خواهم زد که . اگر شماها با انتشار آن موافقید. هستم
. در انتظار اخبار شما. فعالً خبر دیگري ندارم. یا خیر؟ قاعدتاً باید همین روزها از دکتر خبري برسدچاپ بشود

ابراهیمقربانت 
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18/خاموشی، سید مرتضی: از

یزدي، ابراهیم: به

1971آگوست 2: تاریخ

مسافرتی در پنج روز گذشته به . شما سه روز پیش رسید22/7/71نامه مورخ . به نام حق    سرورم سالم بر شما
علی ایزدي و در این راه با آقاي . داشتیمWash. Stateو ارگاناتفاق چند تن از دوستان مسلمان به نواحی 

مالقات هاي نسبتاً مفید لیکن نه جامعی عالوه بر چند تن دیگر از دوستان آقاي کافی و آقاي جمشید حقگو
البته مسایل . یوسانه بودأروحیه ایشان نسبت به مبارزات قدري م. به کنگره خواهند آمدآقاي ایزدي-1.دست داد

در خالل صحبت هاشان چیزي که نظر ما را خیلی جلب کرد مطلبی . اي پیرامون نهضت با ایشان مطرح نشدمسألهیا 
و آن اینکه در یک مالقاتی که در تابستان گذشته بین ایشان و . نقل کردندبازرگانمهندس بود که ایشان از 

و در ... خوب است خداي بزرگ گفته فضل اهللا المجاهدین علی القاعد «مهندس روي داده مهندس اظهار داشته که 
. اال که وضع ما خراب بودو. رونداین آیه هیچ چیزي ذکر نشده که آنها که خانه نشینند اجر ندارند و یا به جهنم می
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. »مدام جوانان به من مراجعه می کنند که آقا کاري کنیم و مثالً قیامی یا چیزي را شروع کنیم لیکن من مردش نیستم
و نتیجه اي که براي شما الزم است بدانید شرکت آقاي ایزدي در کنگره می . به هر جهت سخن فراوان گفته شد

ه عقیده من خیلی شخص بی اطالعی است و بی تجربه و باید فعالً در مورد ورودش به بآقاي کافی-2. باشد
مالقات با او در (آقاي ایزدي در شهراحمد هاللیانآقایی بود به نام آقاي -3. نهضت دست نگه داشته شود

در ... و . می زدویانامیر پرویز پاو اظهار می کرد ایران نهضتی بوده و خیلی دم از رفاقت با ). پرتلند روي داد
لیکن . نهضتی بودن او خیلی شک است و اگر هم بوده فعالً با این زمینه صحبتی که با او داشتیم به درد نمی خورد

از یکی دیگر «: او می گفت. مطلبی که از او شنیدیم و الزم است شما بدانید و اگر می شود در مورد آن تحقیق کنید
. را دیدمآقاي حقگو-4) بدون شرح(» .یدم که پویان مارکسیست شده بوده استاز دوستان نهضتی در آمریکا شن

شرکت ایشان در کنگره قدري با تردید است البته به علت ضعف . عجیب خوب و مناسب براي هر گونه فعالیت
وصیه شما هم مادي و اگر بشود از جایی جبران شود یا وسیله اي فراهم گردد خیلی عالیست و شاید اصالً با نامه و ت

مطرح مستعاندر حاشیه سفر و بحث هاي اخیر سواالتی از طرف دوستمان -5. مزبور قابل حل باشدمسألهبه ایشان 
آیا نهضت در : و سوال و شاید سواالت اینکه. شده که من عیناً بدون نظر منعکس می کنم و شما لطفاً پاسخ بگویید

کار ما . حال حاضر در ایران فعالیتی دارد به عبارت دیگر پایه توده اي دارد یا خیر؟ اگر دارد که هیچ ولی اگر ندارد
و اصوالً اگر سران . ل جبهه دوم در خارج است که مورد تقبیح ماستیعنی تجدید هیات نهضت در خارج همانند عم

نهضت و افراد نهضت در ایران دست بر دست گذاشته اند و مهندس بازرگان طبق گفته آقاي ایزدي کاري نمی کند 
. در حال حاضر. و اساساً تا چه حدي نهضت در داخل فعالیت دارد. آیا شروع کار نهضت در خارج صالح هست

در مورد فعالیت مشترك ما با اروپا فکر می کنم -1: شما می باشد22/7/71در جواب نامه مورخ ت دوم نامهقسم
فقط شما بد نیست از جهت تشکیالتی دستور براي . توافق هاي ممکن و قراردادهاي مناسب شرایط فعلی بسته شده

ي کنگره در این مورد أر کنگره مطرح و رالبته فکر می کنم مسایل باید د. در چند سطر بنویسیدماکوئیآقاي 
در مورد خبرنامه نهضت نیز فکر -2.آینده براي شما نامه خواهم نوشتدر این مورد در . نتیجه و حاصل خواهد بود

عزل مسئولینی مسألهفکر می کنم اگر -3. می کنم باید پس از تشکیل کنگره و در کنگره تصمیم الزم اتخاذ گردد
ند باید با رأي یمانمیت نمی کنند و در وسط کار سازمان و انجمن را دچار رکود و تعطیل کارها که احساس مسئولی

به عقیده من ). در مورد عزل مسئولین در گروه فارسی زبان صحبت می کنم. (صادره از طرف هیات مسئولین باشد
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زیرا به اندازه کافی . ن بگذارندالزم است هیات موسسی از طرف کنگره انتخاب گردند و این امر را به عهده آنا
با پیشنهاد شما در زمینه تعیین مسئولین نهضت در کنگره نهضت موافقم و -4. تولید اشکال از این جهت شده است

-5. ولی اگر لزومش احساس نمی شود اشکالی نیست. آقاي مستعان را براي موقت تا تشکیل کنگره پیشنهاد کردم
ایمان اورانوس و مهندس بانکی و در مورد -6.راي ما ارسال نداشته استمسئول خبرنامه هنوز آدرسی ب

آقاي بانکی براي مدت .فقط من مهندس بانکی را می شناسم که براي شما مختصراً می نویسم. آقاي ضرغامی
و او از شاگردان ) همان دبیرستانی که من بودم(تحصیل کرده دبیرستان علويتحصیلش در دوره دبیرستان در 

از کسی در اینجا نشنیدم که او . در نظم او و استعداد تشکیالتی او شکی نیست. متدین و منظم به حساب می آمد
او از اول ورودش به آمریکا با . نهضتی است ولی هر چه فکر کردم نتوانستم به خاطر بیاورم که از چه کسی شنیدم

که با شما مکاتبه کند پرسیده بود که آیا مفید استاز منوولی جویاي وضع شما هم شد. من مکاتبه داشت و دارد
ولی نامه هایش را براي من می نویسد . در مورد فعالیت هاي سیاسیش اصالً نمی دانم. جوش و خروش استیا نه؟ پر

دبیرستان دوستی در البته او در مورد من چیزي بیش از یک سابقه. در اینجا خیلی از آتش درونی او حکایت می کند
در روزهاي اول ورودش من . ي و در جمع دوستان و در اینجا هم یک عضو عادي گروه فارسی زبان نمی داندعلو

م تا از فراجع به دو نفر دیگر نمی دانم در شر-7. نامش را در لیست آدرس ها گذاشتم تا نشریات گروه برایش برسد
می خواستم به نعمت اللهیموضوعی را در مورد -8!اگر بدانداحتماالً. دکتر چمران هم در این مورد تحقیق کنم

رسیده که در ماکوئیو آن اینکه نامه هاي این روزها از او براي آقاي . اطالعتان محض ضبط در پرونده ذکر کنم
خواسته که به او مستعانو از آقاي . آن خیلی روشن نوشته که براي او اساسنامه و اوراق در مورد نهضت رسیده

با آقاي مستعان مسألهت کنگره نهضت و محل و مکان و زمان بدهد؟ مطلب مورد توجه اوالً طرح این اطالعاتی جه
و چطوري که هم او این سواالت را پیش کشیده و ثانیاً این . از ناحیه اوست زیرا که چنین مسایلی بین این دو نبوده

مورد نشست محدود باشد او چرا پرسیده؟ البته سواالت را باید با شما مطرح می کرد و وقتی قرار شده اطالعات در 
تشکیل جلسات -9. بور حاوي مطالبی در مورد ارتباطات با آقاي ماکوئی در فارسی زبان و پخش نشریه بودذنامه م

نهضت در نشست به ترتیبی که فرموده اید و با توجه به موقعیت نشست هنوز قدري غیرعملی به نظر می رسد مشغول 
مطالب دیگري هست که در نامه اي دیگر براي شما خواهم نوشت و فعالً . فاً مشغول فکر باشیدفکر هستم و لط
مخلص شما سعید . جواب را قدري زودتر ارسال فرمایید. خدانگهدار شما
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19/خاموشی، سید مرتضی: از

یزدي، ابراهیم: به

1971آگوست 8: تاریخ

از خبر سالمت رسیدنتان بسی . ن و چندمین نامه تان در جمع رسیددومین نامه شما براي م. سرورم سالم بر شما

با توجه به اینکه بین دانشگاه و . البته نمی دانم وضع شما در آن نواحی در حال حاضر چگونه است! خوشحال شدیم

ان قدري الزم است که در نامه آینده ت،استادیوم گویا کدورت چندانی دیگر وجود ندارد و با هم رفت و آمد دارند

مشکلی را که قبالً پیش بینی می کردیم با آن روبرو . در این باره تذکر دهید تا من میزان نوشتن نامه دستم آمده باشد

و ما هم که معلوم . با داخل نداردیهیچ راه تماسکاشانیشویم فعالً مثل اینکه خودنمایی می کند و آن اینکه آقاي 

زیرا از نظر دوستانمان که قرار است با آنها همکاري . گردد به اینکه راهی پیدا کنیمبه هر جهت موضوع برمی. بود

کنیم با توجه به شرایط فعلی موضوع شناسایی مطرح است و اطمینان آدم مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید عجیب 

ه اندازه کافی دیده ایم درست است که ما را مار نگزیده شکر خدا، لیکن اگر نخورده ایم نان گندم ب. می ترسد

به هر جهت این از مشکالت عمده است البته من تا یک ماه دیگر ممکن است راه برایم جهت ارتباط ! دست مردم

داشته باشید بتوانید مستقیماً یا با زوارولی فکر می کنم شما اگر دسترسی به . قدري باز شود لیکن هنوز مطمئن نیستم

به هر . یرید و موقعیت دوستان جدید را حداقل تا حد ادعاهاي آقایان روشن کنیدتماس بگآقاي صباحیرابطه با 

:خواستیم راجع به افراد زیر بدانیمجهت یا از طریق کسی و یا از اطالعات خودتان می

EXTRECKG FSRPFLGCDRMXNE, PKAMWSFHBTDCEVSWXNMW , THCTKWQQ
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اگر بتوانید ترتیبی بدهید که نماینده اي که براي دیگري را که می خواستم عرض کنم این است کهمسأله

هم انجمنی باشد و ضمناً فیزیک تئوري هم بداند بسیار ،شرکت در کنگره ما از اروپا می آید دو جنبه داشته باشد

م لطفاً اگر ممکن است هر چه زودتر در این زمینه اقدام فرمایید و ما را ه. عالی شده و کار ما خیلی پیش خواهد بود

بعدي این بود که در مسافرت ادواري که چندي پیش با چند تن از دوستان مسأله.در جریان نتیجه عمل قرار دهید

از جمله برخوردي با یکی از آنها که قبالً در . مسلمان به نواحی شمال داشتیم برخوردهایی با افراد مختلف دست داد

سري در مسایل و کرده و شاید هنوز هم گاهگاهی سرکار میهماستاد فالحکار می کرده و با رشته شیمی

او می گفت که در مالقاتی که تابستان گذشته با آقاي فالح داشته آقاي . مشکالت برخوردي بینشان برقرار است

فالح خیلی مایوس از هر گونه فعالیت علمی بوده و دست بر دست گذاشته و در عوض در سال گذشته فعالیتش را 

airمتمرکز کرده و ماشین حرارت مرکزي یا خالصه یک ماشین دیگر اختراع کرده که کار همین در زمینه فیزیک

conditionerبه هر جهت خالصه حرف ایشان این بود که فعالیت در رشته فیزیک اتمی . هاي اینجا را می کند

که پس حال که چنین این سوال را پیش آورد آقاي پورمنداین صحبت ها براي دوست ما . کامالً تعطیل است

به هر . چیزي است کار ما چندان صحیح نخواهد بود و فیزیک تئوري بدون فعالیت در فیزیک اتمی معنی ندارد

فعالً . جهت این سوال بود که من عیناً منعکس کردم لطفاً نظر خودتان را در مورد این سوال نیز براي ما بنویسید

قربان شما مخلص .تا نامه آینده خدانگهدار. به امید جواب شما. رمموضوع الزم دیگري که خیلی فوري باشد ندا

سعید 

1047

20/خاموشی، سید مرتضی: از

یزدي، ابراهیم: به
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1971آگوست 15: تاریخ

گرچه نامه هاي شما مرتب می رسد و از اوضاع عمومی شما مطلع هستم ،سرورم و عزیزم دکتر سالم بر شما
به هر حال موقعیت شما در عالم خالی از . اینها چیزي به حساب نمی آینداشتهاي مارویاي بی منتهاي لیکن در

لزوم به دست آوردن برخی مسألهخواستم به عرض برسانم مطلبی را که می.احساسات منتهاي آرزوي ماست
وص اگر غرضم از اطالعات تکنیکی علی الخص. یان می باشدئاطالعات تکنیکی و فنی از وضع اردوگاه هاي فدا

ب تیرگی هاي راه دیدگان را سیاه می کند و لحقیقت مط. شامل مسایل تکنیکی در مرحله ي شروع کارشان باشد
در همین رابطه . البته علتش عدم تجربه و آشنایی راه است یقیناَ. حوزه ي دید را خیلی محدود و مخوف می سازد

می شامل بحث هاي تحلیلی از کلیه انقالب هاي گذشتهگویا جزوه اي تدریسی براي حوزه هاي تعلیمی دارند که 
.  قربان شماخدانگهدار. موفق باشید. باشد

1048
21/خاموشی، سید مرتضی: از 
یزدي، ابراهیم: به

15/9/1971: تاریخ
ده نامه اي از لبنان رسید و مطالب زیر را براي اطالع شخص شما متذکر ش:اما بعد. ا    دکتر عزیزم سالمبنام خد

در تماس الفتح دستگیر شدند، با فرودگاه بیروتسه نفري که در - 1: است) ترجمه(قسمت زیر عیناً کپیه . بود
درباره آنها تبلیغات و سروصدا ست که فعالًاسعی در اینو–و اکنون الفتح درصدد استخالص آنهاست -بوده اند

امید ما این است که اینها تحویل -ران برسند تمام شده اندالبته اگر به ای-دولت ایران آنها را خواسته است. نشود
از طرف ما هم کمی به آنها میدان داده شده .خود بچسباننده سعی دارند آنها را بآزادایراندوستان . ایران نگردند
–سکوت است برنامه ما فعالً. ارتباط دوستان ما را نفهمد و به بیراهه برود) دولت ایران(محمود زادهاست تا مگر 

و بخصوص سعی کرد که گروهانداختاما باید آماده باشید تا اگر ضرورت ایجاد کرد تا حد امکان سر و صدا راه
در (و ماهیت دستگیرشدگان ) حتی دوستان ایران آزاد(داند ها را کسی نمیاین حرف. هاي دیگر را بکار کشاند

–راجع به تحقیق در مورد افراد جدید الورود به نهضت -2. باید کامالً مخفی بماند) روزنامه کیهان اعالم شده است

فر ضرغامی سه ن. اجرا خواهد شداهللانشاء. توانید بکنیدهر چه می. اقدام خواهد شد-اینجا وسیله بیشتر فراهم است
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نهضت آمریکا با -3. و آیا اینها در آمریکایند! شناسم و حتی اسم آنها را نشنیده امایزدي را اصالً نمی–بانکی –
و البته . نمایدمریکا باید فعالیتش را هرچه بیشتر آنهضت ایران کامالً باید جدا نقشه بریزند و عمل کنند و نهضت 

و شایعه اي که او از کار خسته شده و نقل قولی که از آقاي بازرگانمورد در -4. وال آنستدکتر یزدي عزیز س
سازي بوده و طبق آخرین اطالع رسیده او سخت کنم که اگر چنین بوده براي ظاهرباید عرض. ایزدي شده بود

را براي چه زودتر و بیشتر فعالیت را شروع و دامنه آنمشغولست و توصیه اي که براي ما فرستاده است اینکه هر
البته ممکن است تا بحال در این موردي که االن براي شما می.  نقل قول نامه تمام شد"نهضت در خارج وسیع کنید

ي خبري را اطالع داده و آن رسیده و فورقطب زادهنویسم شاید تلفنی به شما شده باشد ولی به هر حال نامه اي از 
ن دستگیر شده اند و تعداد زیادي اسلحه از آنها بدست آمده، فوق العاده نفر از دوستان نزدیک ما در ایرا25: اینکه

اقدامات در مورد . آخري که باید عرض کنممطلب. خبرنامه هم تا یک هفته دیگر از تاریخ فوق بیرون خواهد آمد
.خدانگهدارهاي خارجی را شروع کردم اگر راهنمایی الزم است زودتر ارسال دارید فعالًجمع اخبار از روزنامه

سعید عرفه. چاکر شما
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22/یزدي، ابراهیم: از

خاموشی، سید مرتضی: به

17/9/1971: تاریخ

15/9ـ نامه 1: و اما بعد. بسمه تعالی    برادر ایمانی عزیز بعد از سالم، موفقیت تو را از خداوند آرزو می نمایم

اما اشکال . شما را همین امروز دریافت کردم در مورد مطالب آن، خبري مهمل و مبهم از فرقان دریافت کرده بودم

قول ه در مورد خبر سه نفر یا باوالً. البشان سر در نمی آوریماین دوستان و طرز خبر دادن آنها این است که از مط

به نظر . درخواست کنید که گزارشی براي ما تهیه و ارسال دارند) لبنان(ـ لطفاً از منبع خبري خودتان ) نفر2(فرقان 

لبته در گزارششان ا. من حداقل مسئولین قاره اي باید کم و بیش از این مسایل بیشتر خبردار شوند و در جریان باشند
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از هر گونه مکاتبه اي که شما ثانیاًـ. اجازه بدهد باید با توضیحات خود ما را مطلع سازند» امنیتی«تا آنجا که اصول 

اکنون که تا حدي کارهاي ما در حال سر و سامان گرفتن است باید کوشید اصول . با آنها دارید، مرا مطلع کنید

جریان اعتقاد دارم تا » بودن«بودن و باز » آزاد«در سطح گروه فارسی زبان من به هر قدر . سازمانی را رعایت کرد

در . معتقدم»امنیت«افراد بیشتري را به دایره عمل بکشیم، در سطح نهضت به رعایت شدید اصول سازمانی و اختفاء 

تقیم با برکلی تماس بگیرد، و نوشته ام که در مسائل مربوط به نهضت دلیل ندارد که او مسفرقانیهمین زمینه براي 

ـ لطفاً غیرمستقیم از شهریار روحانی بخواهید که درباره اخبار ایرانـ 2. تماس ها باید از طریق دبیر مرکزي باشد

درخواست کنید که گزارش هاشمیـ از 3. الزم داریم» خبر تازه«کلیه اخبار خود را نوشته براي من بفرستند جهت 

ت اجرائیه جدید و مشخصات فکري و سیاسی و غیره آنها را تهیه أو هیشجویان ایرانیکنگره سازمان دانکامل 

مورد اخبار خارجیـ در 4. الزم است» بانک اطالعات«و »خبر تازه«این گزارش براي . تسلیم نماید» به گروه«و 

ن چه کسانی مسئول چه ـ اسامی مجالت و مطبوعاتی را که جزو لیست دارید به من اطالع دهید و همچنیـ اوالً

هر مطلبی که در این نشریات راجع به ایران یا خاورمیانه می یابید زیراکس براي من ثانیاً. روزنامه و مجالتی هستند

ـ در همان حدودي است که بنده در دیدار خودمان عرض کردم منتها نامه لبنانـ قسمت چهارم 5. ارسال دارید

در جریان جبهه ملی دوم عضو شوراي عالی جبهه بود مهندس ایزدي. بیان کردنمی شود خیلی از مسایل را بازتر 

را گرفت ، بیشتر نقش تماشاچی در جریان نهضت آزادي و جبهه ملیاما. ـ و ارادت فراوانی به مهندس بازرگان دارد

ان و نحوه مبارزات آنها ظاهر تظاهر به ارادت می کردند و در باطن هم عالقه به امثال بازرگو نظیر بسیاري که علی ال

ما ایرانی ها، مایلیم طوري رفتار بسیاري از. اما بنا به دالیل روانی از پیوستن مستقیم خودداري کردند. داشته و دارند

مسلمان بزمزت شویدت، هندو . به ما اعتماد و اطمینان داشته باشند و قدر متقین همه باشیم» همه«کنیم که 

ایزدي هم از این گروه است بسیار پاك ـ با . دهداجتماعی این روش نتیجه عکس میدر مبارزات اصیل. بسوزاند
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جنبه هاي اسالمی قوي، اما در جهت گیري سیاسی موضع گیري خود را واضح و علنی روشن نکرده لذا خیلی 

به امید . دارمفعالً عرض دیگري ن. طبیعی است که بازرگان چنان جوابی را به او داده باشد و خیلی هم منطقی است

. قربانت ابراهیم. موفقیت

دارند بنویسند تا ترتیب الزم اتخاذ و احتیاج به وکیلاگر دوستان دستگیر شده . فوري به لبنان بنویسید: ت.ب

. در لبنان  موثرتر از خیلی کارهاستعزام یک وکیل براي دفاع از آنها ا. اجرا گردد

1050

23/خاموشی، سید مرتضی: از

ابراهیمیزدي،: به

ت/ب: تاریخ

آدرس با اینکه هر چه زودتر مشخصاتی در مورد نزدیک ترین کالج -1: اما مطالب الزم. دکتر جان سالم بر شما
آدرس شما از آنجا براي من بگیرند و به Applicationلطفاً ترتیبی بدهید تا یک -2. من برایم بنویسید و بفرستید

هر نامه اي  :ترتیب نامه نگاري چنین خواهد بود-3.بفرستند و شما براي من

نامه {از من به دیگران {→شما →pensileبراي هر که باید پست شود 

نامه {از دیگران به من →{صندوق .pensil→شما→من 

حتی االمکان هر روز لذا صندوق ها . الزم است در کارهاي پستی قدري سرعت عمل به خرج داده شود-4
به راه است ترتیبش را quarter systemدسامبر به 20تا حدود -5.امه ها ترتیب ارسالشان داده شودو ن. چک شود

و لیکن رابط در کالیفرنیا براي . داده ام که سیر نامه از ایران به آمریکا و از آمریکا به ایران در همان کالیفرنیا باشد
pensiهفته دیگر نخواهد بود و بعد کلیه کارها با 4–3این مدت بیش از . واهد داشتارسال خ.pensiصندوق 
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مان باشد الزم است آدرس درست و صحیح دوستآدرس صاحب صندوق.pensiدر پست خانه -6. خواهد شد
سروصداي فالنی گم مسألهاحیاناً، احیاناً از آشنایان یا فامیل یا جاي دیگر به دنبال آدرس ما آمدندزیرا اگر احیاناً،

هفته اي به نقاط 3هفته اي یا 2بلکه بیایند در خانه و بعد دوستمان بگوید که او به مسافرتی . شده مطرح نباشد
پس از اینکه -7.واقعی استرفته است و این بهترین سرپوش است گرچه غیر.M.S.Aمختلف آمریکا به دنبال کار 

.  فرم را هم بگیردI-20را فرستادم بد نیست که دوستمان اگر وقت دارد به دنبالش باشد و اگر شد applicationمن 
براي تفسیر المیزان عربیترتیب فرستادن یک سري -9. آدرس من تا خبر ثانوي آدرس همدانی خواهد بود-8

د که مورد استفاده نیست می توانید یک سري عربی آن را دارمستعانرا بدهید کار مفیدي خواهد بود و االن مظفر
اگر صالح می دانید بنویسید از روزنامه هاي مظفر براي پخش در برکلی و مستعانبراي آقاي -10. از او بخواهید

افسوس که من بیش . دانشگاه علی الخصوص و کالج هاي آن طرف بخرد و ترتیب پخش آن به حد امکان داده شود
و شهریار نیز از این کار فکر نمی کنم سر باز بزند و کاري است که . نه کار مناسبی بودنیستم وگرهیوارداز این در 

شروع کرده ام -11. و شاید بتواند کاري کند حوزه هاي دیگر نیز اقدام در خریدش کنند. از دست او ساخته است
ن به کشورهاي اسالمی مثل در نامه نگاري زمینه را براي آمادگی آنکه خانه و دوستانم جهت ترك آمریکا و رفت

پیش همدانی قدري مسألهبه این ترتیب . پاکستان و افغانستان و ترکیه و کشورهاي عربی و بعد به ایران آماده کردن
خدانگهدار شما قربان شما . فعالً عرضی ندارم. حل خواهد شد فعالً در این مورد موقعیت براي صحبت تلفنی بازست

مخلص 

سن -1. بعضی اعترافات شخصی در مورد سوابق و مشخصات شخصی: قسمت اول. عمتن.به نام خداي خبیر
در طول مبارزات اصالً -3.)اقالً براي من خیلی سنگین است(دوست ندارم شاگردي احدي را بکنم -2.سال26

. نام مستعارآن هم با . تظاهراتروز آن هم به دنبال یک دستگیري دسته جمعی در یک 3مگر یک . زندان نرفته ام
آقاي در ایران با دوستانی که فعالیت می کردیم زیاد از ما خوششان نمی آمد و از روش کار ما مثالً همین -4

نفر گرفتار شده از کسانی بود که روزي یواشکی به حرف خصوصیش با یک دوست 37که در بین حنیف نژادي 
بعداً که ! اعالمیه که می دهی باید دنبالش برويعمتنبه :به او می گفتحنیف نژاددیگرمان که گوش می دادم 

:  بعضی سواالت و جواب هاي مستقیم: قسمت دوم. به او گفتم تو فالن حرف را پشت سر من زده اي انکار کرد
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اصالً . جالل الدین را ولش کن: ج. تکاملی اسالم را خوانده ایدآیا کتاب جالل الدین فارسی به نام انقالب: ـ س1
ی به مهندس بازرگان هم می او خودش را پیامبر می داند و یک عده بچه را دور خودش جمع کرده حت...  ولش کن

. من حاضر نیستم اصالً الي کتابش را هم باز کنم. گفتم ولش کن: ج. ولی این کتابش خیلی خوب است: س. تازد
ذهنی او نه تنها او را مانع می شود از در این مورد نقطه ضعف امر این است که سوابق: نقطه ضعیف: (قضاوت ناظر

بینانه بلکه نظر شخصی و سابقه ذهنیش، گرچه ممکن است مبنی بر مشاهدات و نتیجه گیري هاي قضاوت هاي واقع
: ـ س2. و البته خدا آگاه است.) نمایدغلط هم باشد، باعث می شود که او اساساً حتی تجدیدنظر در افکار قبلی همه

زیاد ناراحت نشدم چون از همان ابتداي زمان پویان و گروه هاي قبلی : ج. اثري در شما گذاشتنفر چه37ن جریا
روحی در شما تأثیرمقصودم از این است که چه نوع : ـ س3. فتدامی دانستم چه چیزهایی ممکن است اتفاق بی

ولی بعد گفتم . ویم به ایرانخوب قدري ناراحت شدم و گفتم شاید وظیفه و صالح بر این باشد که ما بر: ج.شتدا
خطرناك است : لیکن یک قدري که فکر کردم دیدم اقالً. در میان بگذارم که وظیفه چیستدکتر یزديشاید با 

نمی گذارند و نمی شود : ثانیاً). کوچک من که گفتم ترسیدید گفتندcommentمرا در قبال :اوالً! (که به جاي خود
: قسمت سوم) از قسمت اول4رجوع شود به شماره . (خوششان نمی آمد و نمی آیدکار کرد زیرا که دوستان از ما 

نفر با وجودي که زیاد دل خوشی از بعضی 37ـ در مورد 1.برخی کارهایی که در جریانات اخیر انجام داده اند
که باران شدیدي تلفنی به من اطالع داد شبانه با وجودي مستعانوقتی آقاي . هاشان که دوستان من هستند نداشتم

رفتم و همه را در منزلم جمع کردم و جریان را به آنها گفتم و از آنها انجمن ایرانیانمی آمد به در خانه روساي 
آنها در موثق بودن خبر از من پرسیدند من هم گفتم خبر از کالیفرنیا از یکی از . خواستم هر چه زودتر اقدام کنند

ن دوست ما شخصاً خودشان صحبت کنند گفتم اشکالی ندارد همین االن صحبت و بعد خواستند با آ! دوستان ماست
به وقت کالیفرنیا تلفنی با مستعان 11شماره تلفن مستعان را گرفتم نبود و بعد صبر کردیم باالخره آمد و ساعت . کنید

مستعان : س. (غیرهاسم او و مکانش را در برکلی پرسیدند و سایر اطالعات مربوطه منبع خبري و . صحبت کردند
.) ی تا آنجا که می توانست گفتنمی دانم، چه حد و چه گفته ول: ج) (همه نوع مشخصات را در اختیارشان گذاشت

.کنیمباالخره گفتیم چه بکنیم چه نکنیم قرار شد صحبت 

می گیرد که انجمن ایرانی ها در مدرسه ما یک پولی هر ساله جهت مخارجش از مدرسه : اوالً:ایشان جواب داد
مه اش را اینها و من حیفم می آید که این پول بگذارم و ه. دالر بیشتر و کمتر تغییر می کند) 0-00-600(این پول از 
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).ایشان تنها یک نفرست(کنم Take overکوشش بر این است که هیات مدیره انجمن را :ثانیاً. بگیرند و بخورند
خوب چگونه شما دارید به جبهه : س. ماست که با جبهه سوم همکاري کنیمطبق گفته اساسنامه نهضت وظیفه : ثالثاً

همکاري با : خوب اینکه غلط است زیرا اوالً: س. از طریق همکاري با جبهه در اینجا: ج. سوم همکاري می کنید
ت نه اینمعناي همکاري با جبهه سوم در کادر اساسنامه نهض: ثانیاً. جبهه را نمی شود همکاري با جبهه سوم گفت

هر فردي نه . زیرا خود جبهه سوم یعنی مجموعه اي از احزاب. شان را عوض کنیداست که شما افراد را بینش سیاسی
اینکه خودش جبهه سومی می شود و به تنهایی بلکه خودش با اعتقاد به خط مشی و ایده یکی از احزاب مزبور جبهه 

کادر نهضت در درجه اول و جبهه سوم در درجه دوم وظیفه سومی خواهد بود و آن وقت شما که نهضتی هستید در
دارید روي افراد اگر تصمیم به کار دارید در جهت ساختن آنها براي حزبتان و ایدئولوژي حزبتان و خط مشی 

ه یکی از احزاب افرادي که در داخل انجمن دانشجویند یا رابطه ب. حزبتان که نهضت است در درجه اول کار کنید
طور اتوماتیک عضو جبهه سومند اگر نیستند وظیفه شما نیست که روي ایده سیاسی آنها نیرو مند که بجبهه سو

صرف کنید در جهت عضویت آنها در یکی از احزاب بلکه وظیفه شماست و معناي صحیح همکاري این است که 
یت و نیروتان را در جهت ساختن فعال. بنا به وفاداري شما نسبت به نهضت در درجه اول، و اعتقاد شما در درجه اول

و از طرف دیگر این فعالیت سنگري که شما در . افراد جدید براي تکامل فکري نهضتی و سپس جبهه سوم کار کنید
جهت مبارزه با انجمن دانشجویی و راه آنها و جبهه مخالف علنی شما که الزمه اش آشکار شدن هر گونه ایده و 

و شما بهتر است با . مختلفی که در نهضت و نشست مطرح شد غلط استشخصیت سیاسی شماست از نظر کار 
اصالً بگویید ببینم که شما تا چه حد وظیفه : بعد ایشان گفت. تان صحبت کنیدیدر این زمینه فعالیت هاآقاي دکتر

ولی : دادم نهجواب. آیا باید و می توانم تمام جزئیات را بگویم. دارید با من صحبت کنید یا من به شما چیز بگویم
از خالل این مشاهدات و مناظرات خیلی چیزها در ... در سطح یک بحث آزاد که می توانیم با هم صحبت کنیم و 

والسالم)خدا آگاه است به هر چیزي(طور که می دانید و همان. مد و می آیدمی آ
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وزه الزم است که در مورد دو موضوع که در لیستی که به عنوان موضوعات قابل بحث و نظر در حبه نام خدا 
ـ ابتدا 2و موضوع سوم شماره 1و موضوع دوم شماره . است4موضوع اول شماره . مطرح شدند دقت بیشتري شود

اي از انجمن اسالمی و احیاناًاز دریچه سیاست و تعریف آناست و عبارت از 4راجع به موضوع اول که شماره 
هر مسلمانی . 2. سیاست از دین جدا نیست. 1. چند اصل مسلم است. حد دخالت در آن می باشد معرفی می رسانم

بنا به وظیفه انسانی در درجه اول و اسالمی در درجه بعد الزم است که در سیاست دخالت کند و بدین وسیله 
علی الخصوص دیگرانی که فاسدند و ظالم و جز مقاصد . سپاردیگران نرا تا حد توانایی به دست دسرنوشتش 

المی این از نظر اساس مطلب حال بحث اینکه آیا انجمن اس. حیوانی و منافع شخصی خویش چیزي را در نظر ندارند
ه دادن و طور مستقیم دخالت کند یا نه؟ و آیا باید یکی از برنامه هاي خود را اعالمیدانشجویان باید در سیاست ب

تظاهرات کردن و احیاناً سایر کارهایی که حزب سیاسی انجام می دهد انجام بدهد یا خیر؟ چند نکته باید در نظر 
در سال گذشته در آن مدتی : ـ تقسیم کار1. عمل صحیح. 4. سنت پیامبر. 3. نظر مرجع. 2. تقسیم کار. 1:گرفته شود

شکل اساسی که مطرح بود این بود که اگر قرار باشد انجمن .که بحث جلسات حوزه مربوط به موضوع فوق بود
هاي اسالمی یکی از وظایفشان منظورم یکی از برنامه هاي عملیشان در محدوده ي انجمن اسالمی دخالت مستقیم 

فرصتی که الزم است صرف شود تا هم وظیفه اخیر و هم . در سیاست و موضعگیري در هر امر سیاسی روز باشد
تري که انجمن اسالمی به خاطر آن پایه گذاري شده، که طرح مسایل تئوري اسالمی و فهم دقیق اسالم وظیفه باال

به عبارت دیگر انجمن هاي اسالمی آن . می باشد، این فرصت از حدود توانایی انجمن اسالمی خارج خواهد بود
در مورد مسایل سیاسی روز گیري المی نمایند و هم صرف بررسی موضعوقتی را که هم صرف مسایل تئوریک اس

زیرا با وقتی که هم اکنون با توجه به امکانات براي تشکیل جلسات و فعالیت هاي نشریاتی انجمن هاي . ندارند
اسالمی در نظر گرفته شده همان مقصود ثانوي نیز کامالً عملی نیست تا چه رسد به افزودن یک وظیفه ي دیگري 

و از طرف دیگر در نظر گرفته شدن این حقیقت . یل اسالمی وقت الزم داردکه در حد خود شاید در حد بررسی مسا
که عمالً مشاهده می کنیم مسلمانانی که در خارج خویش را به فعالیت هاي سیاسی حاد آلوده می کنند و خویشتن 

نظرند و یا ممکن را به این عنوان می شناسانند راه بازگشتشان به ایران یا بسته است اگر هم باز باشد یا مدام تحت
و این . و عمالًٌ مشاهده شده. این موضوع نیز قابل انکار نیست. است در بدو ورودشان نیز براي مدتی زندان باشند
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نه موضوع ترس . چیزي نیست که بگوییم اشکالی ندارد نباید از زندان ترسید یا از تحت مراقبت بودن باکی داشت
که وضع مبارزات در ایران تغییر کرده و متاسفانه یا خوشبختانه آنهایی که بلکه نکته اینجاست . مطرح است نه باك

و هباید از کسانی باشند و هستند که به هیچ وجه شناخته شده بود،قرار است کار اساسی را شروع کنند یا کرده اند
بنابراین از این نظر هم . و طریق مبارزه آنان تنها طریق مبارزه ایست که چاره ي درد مملکت ایران است. نشده باشند

. 2. در اساسنامه ي خود چیزي از سیاست و دخالت در آن به میان آورند. 1صالح نیست که انجمن هاي اسالمی 
و همان طور که مشاهده شده این . درباره ي یکایک موضوعات سیاسی که پیش می آید موضع بگیرند و نظر بدهند

. 2. به جهت صالحدید می باشد: ثانیاً. از جهت تقسیم کار است:اوالًنه از جهت جدایی دین از سیاست است بلکه
اشاره می کنند به این مسألهخود به این والیت فقیهآیت اهللا خمینی در جزوه ي : موضوع دوم یعنی نظر مرجع

بلکه بی . ترتیب که به طالب می گویند من نمی گویم درس و بحث را رها کنید و تماماً به کار سیاست بپردازید
البته این مضمون سخن آقاي . تفاوت نسبت به سیاست نباشید و در مورد مسایل سیاسی هم چاره اندیشی و عمل کنید

که حتی ما وقت براي مجلس درسمان هم کم داشته باشیم حتی وقت براي بنابراین اگر قرار باشد. خمینی است
بررسی مسایل اسالمی و تطبیق آنچه در دنیا می گذرد با اسالم نیز وقت کمتر از احتیاج در احتیاج داشته باشیم از نظر 

لص را تقسیم صحیح کار به نظر آقاي خمینی هم صحیح نیست درس را تعطیل کنیم و به جاي آن سیاست خا
ممکن است گفته شود که خیر ما چنین چیزي را نمی گوییم که انجمن اسالمی را صرفاً و تمام . جایگزین نماییم

به همین صورت در مسألهولی با وقت ضیق انجمن هاي اسالمی این : جواب. وقت در اختیار سیاست قرار دهیم
ا همانند طلبه اي بله اگر به قول آیت اهللا خمینی م. هم سیاست وسیع است هم اسالم تنها و مطالعه ي آن. خواهد آمد

مان و شب و روزمان فقط همان اسالم بود مثل سایر دانشجویان بودیم که عالوه بر کار درسی بودیم که زندگی
دانشجویان خارج و همه ي ما هم همین طور ولی نه در محدوده ي وقف . دخالت در سیاست هم برشان واجب است

پس آقاي خمینی هم موضوع تقسیم کار و اینکه . انجمن اسالمی و فعالیت نشریاتی حاشیه زندگیدو هفته یک بار
در زمان پیامبر : سنت پیامبر. 3. درس به موقع و سیاست به موقع و فدا نشدن یکی به جاي دیگري را قبول دارند

شد و هم درس توحید و اسالم و هم سپاه منظم می∗درست است در مسجد. اسالم نیز موضوع تقسیم کار مطرح بود
زندگی داده می شد ولی این طور نبود که وقت درس توحید سربازان را به حال آماده باش درآورند و در حال آماده 

در مکه پیامبر چگونه عمل می کرد؟. تاسیس مسجد بعد از استقرار دولت اسالمی بود. ∗
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این . الفت و اوضاع مسلمین وقت خودشخمسألهدرس وقت خودش جنگ و . باش به آنها درس توحید بگویند
که در میان تمام قسمت هاي مختلفی که زندگی یک مسلمان دارد یک موضوع در انجمن اسالمی هم یعنی همین 

حال دلیلی ندارد که بگوییم . قسمتش مطالعه مسایل اسالمی است که در محدوده ي انجمن اسالمی انجام می دهد
،سایر قسمت ها هم باید بیایند و با این قسمت مخلوط شوند فقط به این گناه که اسمش یک اسالمی به خود گرفته

نظر صحیح همان : نظر صحیح. 4. هر کاري را در جایی و مطالعه اسالم را در انجمن اسالمی. باید تقسیم کار کرد
تقسیم کار کنیم مطالعات و بحث هاي فکري را در . 1: است که در سال گذشته نتیجه گرفتیم و آن این است که

مسلم است وقتی سخن . حدوده ي یک حزب سیاسیو فعالیت هاي عملی سیاسی را در م. انجمن اسالمی انجام دهیم
مورد بحث خواهد . هم که درگیري با این مسایل داردمسایل روز. از مطالعات و بحث هاي فکري اجتماعی است

. هم همین افکار اسالمی و بحث هاي اجتماعی  فکري را منعکس می نمایندو نشریات ما. بود و درسی خواهد شد
در محدوده این فعالیت فکري و بررسی مسایل اجتماعی هر آنچه که الزم ! ن بوده استهمان طور که تاکنون چنی

در مورد موضع . باشد به همه ي اعضاء برسد وظیفه کمیته نشریات است که آن را در اختیار همه ي اعضاء قرار دهد
اً مثل سایر مسایل اجتماعی هزار و پانصد ساله است باید دانست که عین2یعنی جشن هاي 1دوم که عبارت از شماره 

نکنیم در داخل حوزه به خاطر این مطلب بی ،و بحث اینکه تا چه حد می خواهیم دخالت در سیاست کنیم. است
. و مطلب دیگر اینکه در گذشته نیز در مورد مسایل دیگر چنین سنتی برقرار نبوده و بهتر است که نباشد. مورد است

عمومی برداشته شود و این به عهده کمیته نشریات و هیات مرکزي است که چه بنابراین بهتر است از دستور بحث
از لیست است که راجع به انجمن هاي 2موضوع بعد که آخرین موضوع و موضوع سوم است در مورد شماره . کنند

ودي که ولی در حد. غیر روشن هستممسألهمن در درجه اول به طور کلی قدري راجع به این . دانشجویی می پرسد
گفته شد که توزیع وسیع کنیم که نمی کنم توزیع وسیع هیچ ربطی به روابط ما و حدود همکاري ما با انجمن هاي 

و اساساً این بحث انجمن هاي دانشجویی از آن بحث هایی است که منافع شاید عده اي لمس . دانشجویی داشته باشد
میدوارم روي نظرات فوق فکر کنید و در صورت لزوم ا! کند در درجه ي اول معتقدم که بحثی است غیر الزم

مرتضی خاموشی.  ترتیب اثر آزاد و دستور جلسه، جلسه آینده بدهید
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ی پیشنهادات بسمه تعالی      پیشنهادات اسالمی شبکه برکلی در مورد اساسنامه سازمان بدین وسیله شبکه برکل
مصوب هیات اجرائیه، به هیات اساسنامه نهضت آزادي ایران در خارج از کشوراصالحی خود را راجع به 

ره اروپا و آمریکا ـ کنگره سازمان در یکی از دو قا2ماده .کنگره سال جاري تقدیم می داردمزبور براي طرح در
.  تخب هر حوزه حق شرکت در کنگره را خواهند داشتو فقط نمایندگان من. بار تشکیل می گرددحداقل سالی یک

ا به اطالع تمام .ـماه قبل از موعد تشکیل توسط ه3ـ وقت و محل نسبی تشکیل کنگره باید حداقل 2ـ تبصره 2ماده 
پس از تعیین نمایندگان هر حوزه، زمان و محل دقیق کنگره، فقط یک ماه قبل از موعد تشکیل آن، . حوزه ها برسد

ـ کنگره با شرکت حداقل نمایندگان دو 3ماده . یات اجرائیه به اطالع نمایندگان منتخب هر حوزه می رسدتوسط ه
ماه قبل از 1ـ پیشنهادهاي مربوط به بند پ حداقل باید 5ـ ماده 1تبصره . اعضاء قاره مزبور رسمی می شودسوم

سانامه با تصویب دو سوم نمایندگان حاضر در ـ تغییر مواد اسا5ـ ماده2تبصره .ا داخل شود.تشکیل کنگره به هـ
ـ خواندن آراء 5بند ج ـ ماده .افزوده شود5به دنباله در ماده پیشنهاد می شود که بند ج . کنگره عملی خواهد شد

نفر اعضاء معتمد منتخب از طرف کنگره صورت گرفته و نتیجه توسط افراد مزبور فقط به اطالع 1نفر تا 3توسط 
پیشنهاد می شود که تبصره زیر به . ي جدید رسیده و ترتیبات تشکیل اولین جلسه شورا داده می شوداعضاء شورا

ـ اعضاء شورا ممکن است از حاضرین در کنگره یا افراد غایب انتخاب 1ـ تبصره 9ماده :  بنابراین. اضافه شود9ماده 
پیشنهاد می شود که تبصره مزبور به صورت . در مورد اعضاء علی البدل رسا نیست9تبصره اصلی براي ماده .شوند

پیشنهاد می .... نفر در لیست انتخابات 7ـ دو نفر بعد از 2ـ تبصره 9ماده : با توجه به تبصره فوق. زیر اصالح گردد
از ـ کلیه نمایندگان شورا باید3ـ تبصره 9ماده :اضافه شود بنابراین9به ماده 3شود که تبصره زیر هم به عنوان تبصره 

ـ هر یک از اعضاء هیات اجرائیه می توانند کمیته اي مرکب از 25ماده ).اروپا یا آمریکا(و قاره باشند یکی از د
ـ اعضاء هر کمیته در مقابل عضو هیات 27ماده . سازمان براي انجام مسئولیت هاي مربوطه تشکیل دهنداعضاء



سومخش ب

1632

.   اضافه شود28پیشنهاد می شود جمله زیر یا به صورت تبصره و یا به دنباله به ماده . اجرائیه مربوطه مسئولیت دارند
شبکه برکلی. کمیته ایالتی تبدیل خواهد شدـ تبصره ـ در مورد کشورهاي ایالتی کمیته کشوري به28ماده 
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یزدي، ابراهیم: به

1971سپتامبر 18: تاریخ

آگوست شما است زیرا آن را خیلی پیش 21البته این جواب نامه مورخ . به نام خدا        دکتر عزیزم سالم

به قصد شرکت ) آگوست(ماه قبل 29البته متاسفانه چون ما براي . دریافت کردم و آنچه را فرموده بودید عمل کردم

سپتامبر بود 1نامه شما هم تا آن هنگام نرسیده بود و بعد که برگشتیم تقریباً . در کنگره از اینجا حرکت کرده بودیم

این نبود که هم گذشته بود و نامه را که برداشتیم خالصه راهی بهتر از پدر پروانه خانم و از موعد روز تولد 

ن این بسته را خدمتتان می باالخره عمل کنیم منتهی به پدر پروانه خانم بگوییم که جریان چه شده و چرا ما اآل

در مورد ترجمه سخنرانی هاي خمینی که البته منتظر بودیم تا ببینیم نسخه -1:  خوب اما چند مطلب. آوریم

من در مورد ترجمه این سخنرانی و پخش آن بین . آن نشدهکه البته هنوز خبري از. تصحیح شده آن چیست/اصلی

اعراب و همه گروه ها یک مقدار باك دارم یعنی یک خطري را احساس می کنم و آن خطر از قسمت اول 

و کوبیدن بر خالفت عمر و دو خلیفه که سخن رفته غصب خالفت حضرت علیسخنرانی است که در مورد 

را در این سطح باال و از طرف مسألهو سعی همه جانبه در ائتالف حال اگر این اختالفمسألهاست و با توجه به 

اما . آقاي خمینی مطرح شود نمی دانم تا چه حد به طرف هدف کار شده و تا چه حد در جهت عکس هدف

در پیشنهادي که می کنم این است که ترجمه اي حاوي و با نام قسمت هاي مهمی از سخنرانی ایشان تهیه شود که
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به هر جهت این . برگزار گردد(...) مهم و با چند نقطه قسمت هایی باشد که به عنوان  غیرآن این قسمت خالفت از 

. پیشنهادي بیش نیست و باالخره باید چاره اي در مورد خطر فوق که عرض کردم در ترجمه آن در نظر گرفته شود

را نیز کمپانی هیتا براي شما فرستادم کاتالوگ هبه ضمیمه یک کاتالوگ از الفایت و یک تعویض المپ-2

ضمناً  باید متذکر شوم که پس از دریافت کاتالوگ اشیاء مورد . در اولین فرصت براي شما پست خواهم کرد

زیرا یکی هم در اینجاست و با تطبیق به سادگی می (لزومتان را که در کاتالوگ هست با ذکر صفحه و نام در آن 

در گردشی که در فروشگاه -3. نیست اسم آن را بفرستید به امید حق برایتان خواهیم فرستادو اگر) شود فهمید

هاي مختلفی را برخورد کردم و فکر می کردم که بعضی از آنها خیلی مفید است لیکن اغلب Handbookداشتم 

ن بنویسید تا آنچه که الزم دارید قدیمی بود و فکر کردم شما با آنها قبالً برخورد داشته اید ولی در این مورد براي م

مطالب غیر مرتب و قابل بحثی دارم لیکن فعالً فرصت سخن پیرامون آنها نیست خوب دکتر .  تهیه و ارسال داریم

دوست خیلی نزدیکمان که به تهران رفته بود و با همان اشکاالت و سواالت قبلی و جواب . جان حالتون چطور است

از پاریس مسافرت دوره اي را شروع کرده بود که البته آقاي سالمتیانآقایی به نام . تهاي مبنی بر اعتماد بازگش

و سیاستمدارانه او ضد ) خیلی زرنگ است(در اینجاست و تبلیغات خیلی حساب شده ) یک ماه(هاست مدت

معتقد جبهه دومبت به متاسفانه و اگر آنها را نس. اتحادیه و خبرنامه خیلی از دوستان را تحت تاثیر قرار داده است

البته تاکتیکش این است که . نکرده باشد اقالً به خبرنامه مشکوك و به اعمال دوستان اتحادیه غیرمطمئن کرده است

ابتدا و وسط و انتهاي سخنش همیشه سنگ روحانیت به سینه می کوبد و از این سنگر اتحادیه را به عنوان اینکه 

خوب . ... و . کشی را دکان و دستگاه کرده اند مورد حمله قرار می دهدجانماز آبئین آورده اند و ارزش مذهب را پا

دکتر جان جاي شما خیلی خالیست علی الخصوص در مواقع مختلفی کمبود فرد براي مقابله و صالحدید احساس 
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له ا را احساس می کنم زیرا در مرحهدرد.. .و علی الخصوص جهت تفاهم متقابل کمتر کسی است . می شود

transitionمخلصم سعید . خدانگهدار شما باشد. خیلی پیش رفته ام لیکن قدرت چاره اندیشی نیست
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27/خاموشی، سید مرتضی: از

یزدي، ابراهیم: به

1971سپتامبر 18: تاریخ

ترجمه متن چون می دانم در پروسه . دامیدوارم که حالتان خوب باش. دکتر عزیزم سالمبه نام خدا    
ساله هستید و بعد پخش آن، مطلبی را که فکر می کردم مهم است 2500سخنرانی هاي خمینی در مورد جشن هاي 

غصب در مورد قسمتی از سخنرانی است که در اول در مورد :الزم دیدیم به خدمتتان عرض کنم و اما مطلب
ضرورت مسألهکه با توجه به . ده اندخالفت سه خلیفه اول متذکر شو گرییدن بر )ع(خالفت حضرت علی 

اتحاد ما علی الخصوص در سطح مبارزه نمی دانم که پخش این مطلب از زبان آقاي خمینی در سطح وسیع تا چه 
اما پیشنهادي را که در این زمینه به نظر من می رسید این بود که این جزوه به . حد مفید باشد و تا چه حد به ضرر

. که از جمله قسمت هاي حذف شده یکی همین قسمت باشد. ز سخنرانی ها درست شودعنوان قسمت هاي مهمی ا
گرچه ممکن است پیشنهاد من زیاد جالب نباشد ولی فکر می کنم مطلب و اشکال فوق مهم و اساسی باشد و در 

را بگوییم و اشکالی ندارد ما که باید به اینها این حقیقت «بر این بود که ماکوئیالبته نظر آقاي . خور توجه
به عقیده من این » روشنگري کنیم حال در این لباس می گوییم و این یکی از فرصت ها براي انجام این مقصود است

خوب فعالً . حرف صحیح نیست علتش همان ضرریست که در باال متذکر شدم که بیش از منفعت آن است
عرفه قربان شما -خدانگهدار 
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28/خاموشی ، سید مرتضی: از
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یزدي، ابراهیم: به 

1971سپتامبر22:تاریخ

براي آقاي کاشانیامروز نامه اي از . امیدوارم که حال شما خوب باشد. بسم اهللا الرحیم     دکتر عزیزم سالم
که در ) نفر3(در رابطه با دوستان ما -1. من رسید که چند مطلب مهم آن را در رابطه با شما به عرض می رسانم

حداقل مسئولین قاره اي باید کم و بیش از این مسایل بیشتر ) کاشانی(به نظر من . وت دستگیر شده اندفرودگاه بیر
واقعه . (لطفاً تا آنجا که ضرر نمی زند بیشتر ما را در جزئیات واقعه قرار دهید-2. در جریان باشند. خبردار شوند

به وکیل دارند براي ما بنویسید تا ترتیب الزم براي وکیل فوق احتیاج ) نفر3(اگر احیاناً دوستان -3)نفر3دستگیري 
سال Handbookآیا . زیرا اعزام یک وکیل براي دفاع از آنها موثرتر از خیلی کارهاست. انجام پذیرد و داده شود

- ا مخلص شم. دست خدا به همراه شمااگر نه آیا الزم دارید که برایتان بفرستیم؟در اختیار دارید یا نه؟ 1971
سعید عرفه
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29/خاموشی ، سید مرتضی: از

یزدي، ابراهیم: به 

1971سپتامبر22:تاریخ

نفر در ابتداي خبر 3در مورد -1.شما رسید17/9/71نامه مورخ . امیدوارم حالتان خوب باشد. دکتر عزیز سالم
...در فرودگاه بیروت ) ما هستندکه صددرصد همفکر(چند هفته پیش سه نفر از دوستان ما ":متذکر شده بودند که

کنم که اجمال بخاطر در نظر گرفتن همین تکه آخر یعنی و من فکر می"نرا در روزنامه ها خوانده ایدالبد شرح آ
در اولین . به هر جهت خواستیم که ببینیم جریان چیست. فرض اینکه جزئیات را ما در روزنامه ها خوانده ایم بوده

خواهید که کپیه مراسالت واصله را برایتان من بعد ارسال آیا می-2. مطلع خواهم کردفرصت دریافت شما را
دانم گزارشی از نمی-4. روحانی اخبار را براي شما ارسال داشته تا به حال باید دریافت کرده باشید-3دارم؟ 

در مورد روزنامه ها -5ئول؟ نشست براي مکتب اسالم ارسال شد یا نه؟ وگرنه آیا الزمست یا نیست؟ و چه کسی مس
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-1از. شوندچهار تاي اصلی هستند که بطور مرتب بازرسی می M.E.Studies, 2- - N.Y. Times

daily 4- The Jerosalem post..ترتیب ارسال تهیه شده ها را همین شنبه و یکشنبه . یدآیل میئکه چهارمی از اسرا
ه مسئولیت جمع اخبار از چهار روزنامه فوق ب: فراموش کردم. همراه شمادست خدا به. آینده براي شما خواهم داد

سعید مخلص شما . که در این مورد تبحر داردسالم علیانعهده من با همکاري یکی از دوستان عرب ماست بنام 
عرفه
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30/خاموشی ، سید مرتضی: از

یزدي، ابراهیم: به 

1971سپتامبر23: تاریخ

: گزارشی تهیه کردم حاوي-1: اما بعد. امید به اینکه حالتان خوب باشد. نام خدا           آقاي دکتر عزیز سالمبه 
پیام انجمن دانشجویان ایرانی به گروه : ج. هویدابه M.S.Aتلگراف : ب. راجع به ایرانM.S.Aقطعنامه : الف

این گزارش را براي دفتر خبرنامه . ارسی زبان آمریکاتوافق هاي اخیر اتحادیه اروپا و گروه ف:د. فارسی زبان
را در اختیار نداشتم تا پشت پاکت آیت اللهیالبته آدرس هاي . ارسال داشتم به امضاي مسئول ارتباطات) پاریس(

بگذارم و آدرس خودم را گذاشتم ولی امروز که آدرس هاي آیت اللهی به دستم رسید نامه اي برایشان نوشتم و از 
خواستم شما هم بدانید و اگر احیاناً از شما در مورد صحت و سقم نامه مزبور که براي دفتر . ه آگاهشان کردمواقع

به نام ضرورت مبارزه امیر پرویز پویاننشریه اي به نام -2. پاریس ارسال شده سوالی شد از واقعه مطلع باشید
ر شده که در آن پویان کمونیست و چریک ها منتشچریک هاي فدایی خلقتئوري بقاء از طرف ردمسلحانه و

مخلص شما. آیا اطالعی در این زمینه دارید یا نه؟  فعالً خدا نگهدار شما. نیز معرفی شده اند و فالن و به همان
مرتضی خاموشی
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31/یزدي، ابراهیم: از
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خاموشی ، سید مرتضی: به 

1971سپتامبر 24:تاریخ

در -1: و اما بعد. موفقیت و سالمتی تو را از خداوند آرزو دارم. بسمه تعالی              برادر ایمانی بعد از سالم
درباره ترجمه نطق -2. مورد خبر تازه ـ یک کپی براي خود شماست و یک کپی براي دوست مشترك فرستادم

ثانیاً در مورد . در تماس هستید و به این کار مشغولآیت اللهیاوالً احساس من این بود و هست که شما و : خمینی
ترجمه قسمت اول من مجدداً نگاه کردم مطلب طوري نوشته شده است که در ترجمه می توان طوري ترجمه کرد 

یک بار دیگر . که مفهوم آن این باشد که تغییر خالفت اسالمی به رژیم شاهنشاهی از زمان معاویه شروع شده است
به نظر من . ثالثاًـ اگر در ترجمه چنان مفهومی مشهود نشود. انید مفهوم مشابهی را درك خواهید کردجمله را بخو

چه حضرت آیت اهللا با توجه به روحیه مردم مسلمان ایران و شیعه این صحبت ها . بهتر است که آنها را حذف کنیم
) سنی(و براي کلیه منابع خارجی مسلمان را نموده اند و مطمئناً اگر چنانچه مطلع بشوند که این مطالب ترجمه

رابعاً تا این ترجمه و چاپ شود می توان از . فرستاده خواهد شد، در این مورد توجه خاص مبذول خواهند نمود
دتر، تمام کنید چه مدت کوتاهی در هر حال با آیت اللهی تماس بگیرید و مطلب را هر چه زو. نموددهایشان استفا

در انتظار اخبار . به همه دوستان سالم دارم-4از هاشمی و برنامه تشکیالتیش خبري نشد؟ -3. استر باقی نماندهتشبی
یزدي قربانت . شما
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32/خاموشی، سید مرتضی: از 

یزدي، ابراهیم: به 

28/9/1971: تاریخ

شاید الزم باشد . ی فوري استخیل. دو نامه که در ضمیمه است امروز رسید. پس از سالم. بنام خدا   دکتر عزیزم
دوست مشترکمان نیز ه توانید بو می. تلفن منست4006-276 (415)به بعد11هر شب از . دستور را تلفنی بفرمایید

قربان شما سعید عرفه. تلفن کنید
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33/یزدي، ابراهیم: از

خاموشی، سید مرتضی: به

29/9/1971: تاریخ

در این گونه موارد به معموالً). امروز رسید. (ـ بعد از سالم، نامه سفارشی شما رسیدبسمه تعالی        برادر ایمانی
) Regist(در حالی که با پست سفارشی . اگر بفرستید خیلی سریع تر می رسدSp.Deliveryجاي سفارشی ـ با پست 

که حتماً به دست این است.Regتنها مزیت پست سفارشی . حداقل یک روز دیرتر از پست عادي خواهد رسید
نظیر ابالغ یا اطالعیه . و اینجا تنها وقتی به کار برده می شود که یک منظور قانونی در کار باشد. طرف خواهد رسید

است که هر موقع برسد ـ و از نیمه شب به دست طرف می sp.delولی براي سرعت در پست از همه بهتر . قانونی
به اطالع دوست ما در بیروت برسانید که وقتی خبري را می نویسند قدري -1:و اما درباره مطالب آنها. رسانند

در چگونگی . »اسامی زندانیان پخش شده است«در مورد این لیست افراد نوشته اند : واضح تر خبر بدهند مثالً
هاي ملی سیاست ما خیلی موثر است اگر بدانیم که این لیست از طرف دولتی ها منتشر شده است یا از طرف سازمان

و از جهت . است که ما بدانیمیدر سطح روابط خصوصی ما ـ این خبر بسیار مهم. ـ و از طرف کدام سازمان ملی
شاید بهترین روش آن باشد . چه در هر حال منتشر شده است. امنیتی هم به کار کسی و جایی لطمه وارد نمی سازد

مثالً بنویسم دکتر میالنی درباره اینکه-2. ما فرستاده شودکه نسخه اي از سند مورد نظر که حاوي اسامی است براي
یا رعایت این امر از چه جنبه اي است؟ سازمان امنیت؟ یا امنیت آیت اهللا میالنی؟ ! زاده آیت اهللا میالنی استبرادر

سازمان سازمان هاي ضد مذهبی مبارز؟ در دو مورد اول ـ که رعایت عدم انتشار آن بی معنی است چه بدون شک 
اما نوشتن ما یک . ثیري نداردأو نوشتن یا ننوشتن ما ت. امنیت می داند که دکتر میالنی برادرزاده آیت اهللا میالنی است

کمونیست (و آن اینکه در شرایطی که دشمن ما ـ و مخالفین بالقوه . منفی ـ در جهت عکس و به ضرر ما داردتاثیر
م و بدون آنکه درباره یند از این فرصت و بهانه استفاده کلمداد کنند ما بایکوشش دارند مبارزین را مارکسیست ق) ها

و این خود . به رابطه خانوادگی میالنی با آیت اهللا میالنی اشاره کنیم،ماهیت ایدئولوژیک این افراد حرفی بزنیم
و حساب . منطقی نیستاین حرف باز هم به نظر من . درباره عدم اشاره به مذهبی بودن آنها-3. کمک موثري است
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افشاي نهضتی بودن، به . نام آنها جدا کرد» نهضتی بودن«یا افشاي » نهضتی قلمداد کردن«آن را باید از حساب 
اما اشاره به اعتقادات اسالمی این افراد، به جایی بر . احتمال قوي موجب ایجاد خیلی مسائل امنیتی خواهد شد

افراد مبارز یا از را می خواهیم مخفی نگه داریم؟مسألهر چه کسانی این توجه باید داشت که از نظ. نخواهد خورد
گیري اسالمی این افراد بیش از من و شما و قبل از مطمئن باشید که سازمان از جهت. دید دشمن و سازمان امنیت

ررش متوجه و تنها ض! کس نخواهد شدي این واقعیت موجب حفظ امنیت هیچاختفا. همه ما مطلع بوده و می باشد
تنها یک مطلب را ممکن است در نظر . یاستی است که دستگاه آرزو داردجنبش اسالمی انقالبی و در جهت همان س

گرفت و آن اینکه افشا یا تکیه بر اعتقادات اسالمی آنها ممکن است باعث شود برخی از عناصر چپ روي کوته 
اگر من و شما . را باید در نظر گرفتمسألهیک . ازه اي نیستتمسألهو این ! بینی، حاضر به پشتیبانی از آنها نشوند

آیا شما که به خاطر اسالم و به خاطر اعتقادات اسالمی مبارزه می کنید آیا مایل نیستید . برویم ایران و ما را بگیرند
نه اسالم و انقالب در خدمت اسالم است. همه بدانند شما به خاطر چه ایده اي می جنگید؟ هدف اعتالي اسالم است

اعتقادات در خدمت انقالب؟ با توجه به این مسایل به نظر من باید با دوستان اروپا و بیروت مطلب را در میان 
من چاپ و انتشار وسیع اعالمیه . درباره این زندانیان-4.گذاشت تا با توافق یکدیگر سیاست مشترکی اتخاذ نماییم

ا چاپ کنید و از طریق آدرس هایی که داریم و هر نوع آدرس دیگري اینها را شماه. پیوست را پیشنهاد می کنم
باز هم در . با دوستان واشنگتن تماس گرفته ام که آنها هم اقداماتی بنمایند-5.براي هر کس که می دانیم بفرستیم

.  ابراهیمقربانت . جریان کارها قرار خواهیم گرفت

. ر پست بعدي خواهم نوشتد. نفر دیگر را هم فرستاده اند5اسامی : ت.ب
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سپتامبر شما خیلی پیش 18نامه : اما بعد. به نام خداي قادر     دکتر عزیز اظهار ارادت قلبی مرا توسط نامه بپذیرید
ولی متاسفانه دوستان . و سایر دوستان انجام گرفتکاشانیاقدامات در حدود امکانات از طرف آقاي . دریافت شد

هر یک به بهانه هایی بدتر از مسئوالن قبلیشان از هر گونه اقدامی در این مورد سرباز انجمن شمالو ایران آزاد
و متاسفانه تاکنون . حتی دوستان خیلی خیلی نزدیک ما که بین ما و ایران آزاد و انجمن شمال مشترکند. می زنند

در رابطه . ک ترین اقدامی از طرف دسته هاي مزبور برداشته نشده و کوچک ترین اقدامی صورت نگرفته استکوچ
سپتامبر شما دوستمان آقاي کاشانی نامه اي براي من ارسال داشتند که جهت اطالع شما آن را ذکر می18با نامه 

تی خبري را می نویسند قدري واضح تر خبر وق". "خطاب به شماي نوعی که خبر مزبور را ارسال داشتید". نمایم
از چگونگی سیاست ما خیلی موثر . »اسامی زندانیان پخش شده است«در مورد این لیست افراد نوشته اند : بدهند مثالً

است اگر بدانیم که این لیست از طرف دولتی ها منتشر شده است یا از طرف سازمان هاي ملی ـ و از طرف کدام 
و از جهت امنیتی هم به کار . است که ما بدانیمیمهمروابط خصوصی ما ـ این خبر بسیارسطحدر . سازمان ملی

شاید بهترین روش آن باشد که نسخه اي از . چه در هر حال منتشر شده است. کسی و جایی لطمه وارد نمی سازد
آیت اهللابرادر زاده ي النیدکتر میدر مورد اینکه «".سند مورد نظر که حاوي اسامی است براي ما فرستاده شود

یا رعایت این امر از چه جنبه اي است؟ سازمان امنیت؟ یا امنیت آیت اهللا میالنی؟ ! است، مخفی بماندمیالنی
سازمان هاي ضد مذهبی مبارز؟ در دو مورد اول ـ که رعایت عدم انتشار آن بی معنی است چه بدون شک سازمان 

اما نوشتن ما . و نوشتن یا ننوشتن ما تاثیري ندارد. ادر زاده آیت اهللا میالنی استامنیت می داند که دکتر میالنی بر
ه و آن اینکه در شرایطی که دشمن ما ـ و مخالفین بالقو. منفی ـ در جهت عکس و به ضرر ما داردیک تاثیر

م و بدون آنکه ه کنیاستفادین را مارکسیست قلمداد کنند ما باید از این فرصت کوشش دارند مبارز) کمونیست ها(
و این . ه کنیمبه رابطه خانوادگی میالنی با آیت اهللا میالنی اشار. درباره ماهیت ایدئولوژیک این افراد حرفی بزنیم

و . این حرف باز هم به نظر من منطقی نیست. درباره عدم اشاره به مذهبی بودن آنها«.»خود کمک موثري است
افشاي ماهیت تشکیالتی . سازمانی  آنها جدا کرد-اهیت وابستگی تشکیالتیحساب آن را باید از حساب افشاي  م

اما اشاره به اعتقادات اسالمی این افراد، به جایی . آنها  به احتمال قوي موجب ایجاد خیلی مسائل امنیتی خواهد شد
افراد مبارز یا ازریم؟را می خواهیم مخفی نگه دامسألهتوجه باید داشت که از نظر چه کسانی این . برخواهد خورد

و قبل از مطمئن باشید که سازمان از جهت گیري اسالمی این افراد بیش از من و شما. از دید دشمن و سازمان امنیت
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و تنها ضررش متوجه ! اختفاي این واقعیت موجب حفظ امنیت هیچکس نخواهد شد. همه ما مطلع بوده و می باشد
تنها یک مطلب را ممکن است در » «.ان سیاستی است که دستگاه آرزو داردجنبش اسالمی انقالبی و در جهت هم

نظر گرفت و آن اینکه افشا یا تکیه بر اعتقادات اسالمی آنها ممکن است باعث شود برخی از عناصر چپ روي کوته 
اگر من و شما . رفترا باید در نظر گمسألهیک » «.تازه اي نیستمسألهو این ! بین، حاضر به پشتیبانی از آنها نشوند

ا مایل نیستید همه خاطر اعتقادات اسالمی مبارزه می کنید آیآیا شما که بخاطر اسالم و ب. ن و ما را بگیرندبرویم ایرا
انقالب در خدمت اسالم است نه اسالم و . خاطر چه ایده اي می جنگید؟ هدف اعتالي اسالم استبدانند شما ب

به این مسایل به نظر من باید با دوستان اروپا و بیروت مطلب را در میان اعتقادات در خدمت انقالب؟ با توجه
کنم اما دکتر جان فکر می). پایان کد از نامه رسیده(» .گذاشت تا با توافق یکدیگر سیاست مشترکی اتخاذ نماییم

تا همان نظرات الزم باشد . طور متوالی پیش خواهد آمدرورت دفاعی که من بعد براي ما بالزم باشد نظر به ض
سوالی را که می خواستم از شما بنمایم . فرستید تا زودتر تصمیم بگیریمخودتان را در مورد مطالب کد شده از نامه ب

لطفاً به آدرس جدید متابعت از یک رهبري جایز است بطور کلی؟جبهه و) نظریه اسالمی(اینکه آیا اساساً از نظر ما 
براي ترجمه سخنرانی هاي خمینی اقدام شد و در اولین فرصت براي شما پست . من در پشت نامه توجه داشته باشید

ست که ه اخیر شما در فرستادن نسخه اصلی بودأمی شود گرچه دیر شد ولی علت را اینطور که شرح می دهند ت
موضوع مهم دیگري .ان گفته بودید همه مطرح و اقدامات ممکنه شدمطالبی که در نامه اخیرت. باالخره هم نرسید

تهیه کرده ام ولی باید پست ) فردا(زیر برایتان پست خواهم کرد Healthkitcoکاتالوگ . فعالً به نظرم نمی رسد
سعید عرفهقربان شما . خدانگهدار. دکتر عزیزم خدا یار و مددکار شما باشد. کنم
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. ا در امور موفق باشیدامید اینکه در سایه توکل بر خد. بنام خدایی که فرقان را فرستاد     دکتر عزیز سالم بر شما
فانه دیر لیکن متأس. در مورد ترجمه سخنرانی آقاي خمینی همان روزي که نامه را دریافت کردم اقدام شد-1: اما بعد

البته . با وجود فشارهاي زیاد ما بیرون نیامده استدکتر الگاردستور به اقدام داده بودید و هنوز ترجمه از دست 
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گیریم و سر به زنگاه که وقت بهره برداري از اقدامات قبلی نیست بلکه تقصیر ماست که دیر تصمیم میتقصیر او
ل قضاوت فوق در مورد کلیه اقدامات ما در رابطه با جشن ها و علی الاق. نماییماست ما تازه شروع به اقدام می

واقع بینانه در کارهاي ما و دوستان ما در چند وقت چند برداشت غیر. خمینی صحت داردالخصوص سخنرانی هاي
اي داشت و در آن نسخه تذکر پیوست نامهه ب. سخنرانی آقاي خمینی که از بیروت رسید- الف. اخیر بوده است

روز )5-4(چند روزي . اده شده بود این را پخش نکنید و فقط براي حوزه خود شما فرستاده ایم که بخوانیدد
این نماینده آن. رسیدنامه و یک روزنامه کمونیستیآذر و خبر16نگذشته بود که چاپ شده آن از طرف

که نامه مذکور را براي ما فرستاده بودند، درست اوضاع را بررسی نکرده و از خیلی بیروت ست که دوست ما در ا
نوشته بودند و بعداً اینکه هیچ خبر سه نفرمسائلی که در مورد -ب). در زمان مزبور(مسائل بی اطالع بوده اند 
- ج. دیگر صدایی نرسیدبه آن حادي بود که نوشته بودند پس چه شد که مسألهاگر . دیگري براي ما نفرستادند
آگاه از مسائلی بودم که شما در مورد آنها و سیاست ناگرچه من کامالً. نفر شده بود32قضاوت هایی که در مورد

رود و شخصی چون دوست بیروتی ما با آن ما در نامه اخیرتان متذکر شدید لیکن اینها مسائلی است که انتظار می
هاي دیگري که دنبال آن نامه که و همچنین قضاوت). کنممن اینطور فکر می(اشد سابقه کار از آنها آگاهی داشته ب

برایشان ) کد(البته من عین نامه شما را بصورت کود. دت جریان بود و به آن شدت هنوز خبري نشدهمحاکی از 
ه باال براي به هر جهت تذکر سه نکت. گزارش دادم و هر وقت جواب دریافت کردم براي شما ارسال خواهم داشت

مسأله. دانید ترتیبی که جنبه تذکر داشته باشد در سطح تمام دوستان بدهیداین بود که تذکر دهم اگر صالح می
اعضاء افزوده شود کنم بد نباشد که دو نفر به دیگري که الزمست شما اطالع داشته باشید این است که من فکر می

شناسید و دومی را نیز از نظر دانم اولی را میآقاي حسین وهاجی می-2آقاي شهریار روحانی -1: آنان عبارتند از
) خود من با او کار کرده ام(از نظر مسائل امنیتی تربیت شده . معرفی باید عرض کنم جوانی بسیار پاك و متدین

7از کالس او در دبیرستان علوي. یعنی حس امنیتی دارد و لیکن تجربه هاي سیاسی و آگاهی سیاسی الزم را ندارد
آدرس هر دو اینها را در اولین . مشغول تحصیل استsacramento stat colرا گذرانده است و اکنون 12تا 

در صورت . یک در این مورد مذاکره اي نداشته امشخصاً با هیچ. فرصت تهیه و براي شما ارسال خواهم داشت
در مورد سري روزنامه هایی که دو هفته پیش به . دستور شما مذاکره در این مورد را با آنها آغاز خواهم کرد

آدرستان پست شد اگر رسیده مرا مطلع کنید که چطور است و آیا به همین روش باشد یا نه؟ تا در سري دومی که 
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.ضمناً به آدرس جدید پشت نامه نیز توجه کنید. ستم که مرتب کرده و بفرستم در نظر بگیرمدر شرف انجام ه
عرفهسعید مخلص شما. خدایار شما باشد
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و استدعا دارم در این . ند آرزو دارمبسمه تعالی    برادر ایمانی ـ بعد از سالم، سالمتی و موفقیت تو را از خداو
اوالًـ از نظر . ـ بریده هاي روزنامه هاي ارسالی رسیده اند1: و اما بعد. ایام ماه رمضان ما را از دعاي خیر فراموش نکنی

ها ن کنم که بریده هاي روزنامهیمن در جریان این هستم که بتوانم افرادي را تعیثانیاًـ. تهیه مطالب بسیار عالی است
هر کدام براي یک نفر برود و او آنها را ...) یل یا فیلیپین ئمثالً اسرا(که مربوط به یک موضوع خاصی می شود 

اگر کسی یا . مطالعه کند و به تدریج آماده و مجهز در همان رشته بشود که بعداً بتواند سلسله مطالبی تهیه نماید
در . ثالثاً ـ مطالب مورد عالقه را باید کامالً محدود کرد. کنکسانی را می شناسی و سراغ داري خبر بده و معرفی

نظیر روابط روسیه و (خبر و مطالب ارسالی مسایلی هم هست که در حال حاضر چندان مورد عالقه و بحث ما نیست 
ا و چریک ه(ـ فلسطین 3یل ئـ اسرا2ـ ایران 1.به نظر من مطالب باید به شرح خالصه و محدود گردد...) آمریکا 

عالوه بر این مسایل باال ـ گاهی مطالبی ...) چاد ـ فیلیپین ـ اریتریا و (ـ اخبار جنبش هاي اسالمی 4). فعالیت هایشان
. و غیره پیش می آمد که با مسایل ایران سروکار دارد و بایستی جمع آوري کرد» سرمایه گذاري هاي خارجی«نظیر 

طرح می گردد که نگاهی به برخی از مطبوعات ضروري است مثالً نکته دیگر اینکه برخی اوقات مسایل موسمی م
چه احتمال آن است که در آنجا و نشریات مشابه الزم است پکن ریویومطالعه . رفته بوده استاشرف به چین

ـ در رابعاً.ضروري استstate deptچنین مطالعه مرتب بولتن هم. د که براي ما مفید خواهد بودمطالبی منعکس باش
زنامه ها اخبار را در همه رومعموالً. باشد تا خبرها» تفسیرهاي سیاسی«جمع آوري مطالب توجه بیشتر شما باید به 

با توجه به این توضیحات امیدوارم . مخابره شودUPIیا APخصوص اگر خبر از جانب ب. کم و بیش می نویسند
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امیدوارم . من نظرم را در نامه گذشته برایت نوشته ام: سیاست نهضت و مبارزاتـ در مورد 2. کارت را ادامه دهید
ـ به دوست بیروتی بنویس که پیشنهاد می کنم که 3. دوست بیروتی ما درباره این مسایل توجه کافی مبذول دارد

براي ایام کریسمس در اروپا در یک محل مناسبی با هم ) سه نفري(مسئولین نهضت در اروپا ـ آمریکا و خاورمیانه 
. قات و جلسه مشترکی تشکیل دهند و مسایل را دقیقاً مورد بحث و بررسی قرار داده و مطالب را روشن کنندمال

از . (جواب آن را هر چه زودتر بخواه که بنویسد تا بعد اگر به چنین قراري موافقت شد من باید خود را آماده کنم
. کان ندارد تنها در مالقات حضوري امکان پذیر استمطالبی هست که در نامه طرح آنها ام). نظر کار اداري و غیره

ـ پریشب سعی 4. مسایل ایران وارد مراحل خیلی جدي تري می گردد و دوستان ما شدیداً در جریان آنها هستند
دالر 200. مارك براي آلمان فرستاده ام1000: ت کنم جواب نمی داد از قول من به او بگوبحصبهروزکردم با 

. از او پول خواسته استمستعان نوشته است که اکالهمااز )نعمت اللهی(ارشک،. دداً فرستاده امبراي پاریس مج
من نمی دانم مسئول مالی چکار می کند؟ ثانیاًـ ارشک خودش براي کارهایی که در . اوالً مستعان مسئول مالی نیست

. صرف خرج هاي محلی بکند تا بعدبه او نوشته ام که پول هایش را. دست انجام دارد احتیاج به کمک دارد
ي من اخبار سانفرانسیسکو را برا-5.کار آنها را جداً تبریک می گویمهمت و قدرت . نشریات مرتب رسیده است

.   قربانت ابراهیم.فعالً عرضی ندارم. بفرستید

با توجه به . ت کنممی خواهم صحبM.S.Aراجع به . به من تلفن بزندشهریاراز مستعان خواسته بودم که : ت.ب
دکتر احمد صقربا . کمک بگیریمM.S.Aنفر دستگیر شده ما بایستی از امکانات 37در برابر ما و این I.S.Aروش 

هاي محلی صحبت کند و آنها M.S.Aاگر او بتواند با . او یک تلگراف اعتراض به هویدا زده است. صحبت کرده ام
در صورت اجرا ـ یک کپی از تلگرافات را . راض بفرستند بسیار موثر استمرکزي تلگرافات اعتM.S.Aبه تبعیت از 

هنوز خبري از ماهیت و هویت . تیرباران شده انداکتبر9نفر در 9ـ از دستگیرشدگان 2. بگیرید براي چاپ و تبلیغات
تازه را به زودي اخبار دیگري هم از زجر و شکنجه ها رسیده است که خبر . اما خبر قطعی است. این افراد ندارم

قربانت ابراهیم  . دریافت خواهید کرد

عده جدیدي را .همانطور که به او خبر دادم وضع خیلی خراب است. صحبت کردممستعان دیشب با : 2ت .ب
از . استمرتضی، برادر مهندس محمد توسلیمنجمله . گرفته اند تعداد دستگیرشدگان به چندین نفر می رسد
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در مورد . هر کس هم که برود از آنها سراغی بگیرد او را هم می گیرند. سرنوشت هیچ کدام خبري در دست نیست
در . لذا بنویس که فوري به من خبر بدهند. به نظر من تشکیل جلسه پیشنهادي هر چه زودتر ضروري استبیروت

گرفتاري  توسلی را به نام محمود وصال . نمی دهدبه مستعان بگو تلفن پاریس جواب . اولین فرصت خواهم رفت
قربانت ابراهیم .  براي بیروت فوري بنویسم مهم است

1064

37/خاموشی، سید مرتضی: از 

یزدي ، ابراهیم: به 

23/10/1971:تاریخ

انفرانسیسکو گرچه در مورد اخبار س: اما بعد. نامه مورخ شما امروز رسید. م حق     دکتر عزیزم سالم بر شمابنا
ه کردم بیعنی فکر می. برایتان بفرستم لیکن در شرفم که اولی را اقدام کنم) آیا روزنامه اي یا ذهنی(نوع اخبار را 

و حقیقت مطلب بیش از آن هم نه پخش شده و نه کسی هنوز شنیده به هر . دیده اید و شنیده ایدTVاندازه کافی از 
سواالت دیگر شما مربوط به مستعان و شهریار و تشکیالت حقیقت نامه شما دو همچنین در مورد. فرستمجهت می

خواستم نامه اي فوري به شما بنویسم و چند مطلب ضروري را عنوان کنم تا ساعت بیشتر نیست رسیده و من می
تان خواسته بودید که که در این نامه همین(را هم فرستادم بیروتضمناً نامه . بعدازظهر بدنبال مطالب نامه شما بودم

.فوري شما را مطلع خواهم کرد) شداگر براي من فرستاده (جواب را هر وقت دریافت کردم ) مبراي بیروت بفرست
به کند یا نه واقعاًدر جواب نامه هاي من کوتاهی میدانم اخیراًنمیهمدانیاشکالی که مطرح است اینکه آقاي 

وض شده هیچ مکاتبه اي نبوده و قدري مرا نگران کرده آیا شما از ایشان که آدرس من عاز وقتی. رسددستش نمی
چون من از ! دانید یا نه؟دانید حتماً سالمتند یا نه؟ بعد اینکه خود شما آیا آدرس جدید مرا میاطالعی دارید و می

طریق آدرس جدیدم با شما نیز مکاتبه اي نداشته ام یعنی از شما چیزي دریافت نکرده ام و البته این نامه اخیرتان هم 
مطلب مهمی که الزمست شما را از آن آگاه کنم موضوع انتقال من به ! که از طریق غیرعادي رسیده است؟

مجبورم اینجا را ترك و Quarterلی زود و به احتمال قوي تا قبل از پایان همین و اینکه این امر خی. استاستادیوم
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در این رابطه مطالب خیلی . انجام خدمت پیدا کنمه و سپس هم وارد استادیوم و اشتغال بحسناول به سراغ 
را در نظر دانم که شما لطفاً یک تلفن عمومی اطرافتانضروري هست که از گنجایش نامه بدر است و الزم می

هم از اینجا با تلفن را براي من بنویسید و ساعتی که شما نزدیک آن تلفن خواهید بود تا منبگیرید و شما آن
و در ساعت مقرر تماس بگیرم و مطالب ضروري را بحث و تصمیم ) با تلفن عمومی مزبور(عمومی دیگري با شما 

د لطفاً مسائلی نظیر اختالف ساعت و اینها را خوب و دقیق نویسیمی وقتی براي من شماره تلفن و وقت را . بگیرم
مسأله–آن فکر بفرمایید ياز مطالبی که الزمست قبالً رو. کار را هرچه زودتر انجام دهیدلطفاً این. حساب کنید

صمیم گویم که تفکر قبلی داشته باشید زیرا تهاي من است به افراد مناسب این را از این جهت میتفویض مسئولیت
کار همه مومنین یل و یار و مدددکتر جان خدا وک.در مدت محدود تلفنی ممکن است دشوار و توأم با خطا باشد

سعیدمخلصتان . خدانگهدار. باشد
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38/خاموشی، سید مرتضی: از

یزدي، ابراهیم: به

1971اکتبر 23:تاریخ

امروز نامه اي . سرور عزیز و گرامم دکتر جان سالم.علم فیزیک را مسخر دست بشر کردبه نام خداي بزرگ که 
و خواهش من اینکه لطفاً شما هر چه . خیلی فوري تذکر داده شده بودمسألهداشتم در آن چند کاشانیاز آقاي 

خواستم بپرسم که نمی دانم شما چرا مدت قبل از اینکه جریان نامه را مطرح کنم می. زودتر جواب بفرستید
براي شما پست کرده ام و علی ) نامه ـ کاتالوگ و غیره(نداده اید و نمی دهید من چند چیز مدیدیست نامه 

الخصوص آدرس من عوض شده بد نبود که یک جوابی می دادید تا من از آدرس اطمینان حاصل کنم که کار می 
اروپا و خاورمیانه بد مسئولین انجمن هاي فیزیک تئوري در آمریکا و:به هر جهت اما مطالب آقاي کاشانی. کند

نیست، الزم و ضروري است، که هر چه زودتر با یکدیگر در محلی در اروپا مالقات کنند و به بررسی و نتیجه گیري 
قدري شعاع فعالیت هاي فیزیک اتمی زیاد زیرا موقعیت زمانی طوري شده که ب. حوادث اخیر در این رشته بپردازند



دفتر دوم ـ نامه ها 

1647

ت و الزم است مطالبی در موقعیت حضوري رد و بدل و بررسی و نتیجه گیري شده که از محدوده ي نامه خارج اس
ضمناً آزمایشگاه فیزیک اتمی نیز در تحوالت اخیرش وارد مرحله ي جدید و جدي شده است و دانشجویان . شود

فریبرز . دیگر اینکه یکی از دوستان گرامی. ین و افراد فعال در این تحوالت هستندثفیزیک اتمی شدیداً در باع
به هر جهت الزم است توجهی . کس نمی داند کدام بیمارستان بستري استسخت مریض است و هیچصباحی 

خیلی عجیب است که . خاص به او مبذول شود و اگر کمک مالی یا کمک هاي دیگر الزم است به او داده شود
این مال نامه کاشانی اما در نامه . هیچکس نمی داند که او کجا هست و کدام بیمارستان خوابیده است و بستري است

براي همیشه را نوشتم و اینکه مایل بودم قبل از اینکه بروم به استادیومقبل براي شما موضوع تصمیم به رفتن به 
حسن استادیوم براي تربیت بدنی چون وضع بدنی و اندامی من خیلی خراب شده، تصمیم دارم چند ماهی پیش 

از طرف شما هیچ گونه جواب و عکس العملی در قبال نامه هاي من . بسیار خوبی استتعلیم ببینم زیرا او مربی 
من به طرف حسن و بعد استادیوم quarterمنجمله نامه قبل نبوده نظر به اینکه به احتمال قوي قبل از پایان این 

ضمناً از تذکر به . فرستیدحرکت خواهم کرد الزم است هر چه زودتر شما جواب نامه هاي مرا بدهید و نظراتتان را ب
سعیدجان مخلصم دکتر. خدا یار شما. اینکه صندوق را چه بکنم در نامه تان غفلت نکنید
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39/خاموشی، سید مرتضی: از
یزدي، ابراهیم: به

1971اکتبر 28: تاریخ

روز پیش و انتظار جواب آن که هنوز هم 5پس از ارسال نامه ام در. بنام خدا          دکتر عزیز سالم بر شما
خواستم با شما در میان بگذارم تا بدان جوابش را دریافت نکرده ام موضوعی را که به عقیده من خیلی مهم است می

شماره این روزنامه به 8شماره حاضر اطالعات هوایی به این طرف یا 9از-1:اما مطلب. توجهی خاص حاصل شود
نویسد اگر شرحی که می. در آنجا دیده پرداخته استچین کمونیستچه خبرنگار اعزامیش به نوشتن اخبار و آن

: مثالً. کند تقریباً نظیر عناوین انقالب سفید استتیترهایی که انتخاب می: اوالً: بخوانید و دقت کرده باشید
شود یا در ه در مدرسه پیاده میهایی دارد کهاي داخلش هم شباهت زیادي به برنامهشرح: ثانیاً. اصالحات ارضی

: شوددر آنجا در مدارس موارد درسی که تدریس می: مثالً نوشته که. دهات اجرا کرده اند و یا چیزهاي دیگر
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. باشدمیهنر انقالبی–تربیت بدنی و نظامی –جغرافیا -تاریخ-فیزیک–شیمی –ادبیات چینی –مسائل سیاسی 
که مسجد پکندر یک شماره دیگر دیدم در مورد . شودخوانده میائوتسه تنمکه در این قسمت البته کتاب 

شرح داده بود نوشته بود که پس از نماز جمعه در مسجد پکن مسلمانان دسته جمعی به خواندن کتاب مائو می
تهیه هاي زراعیهایی دارد که اینها در شرکتها نوشته شباهت زیادي به شرحپردازند شرحی که در مورد کمون

ممالک از طرف دیگر شاه در مصاحبه تلویزیونی اخیرش در این مورد تکیه فراوان کرده که -2.کرده اند
و . رغم کشورهاي سرمایه داري استقبال کرده انداز این برنامه جشن ما علیچینعلی الخصوص کمونیستی

روي کشورهاي سرمایه داري علیرغم ه را بو اینکه ما بزرگواریم که بازار خود . هاي دیگري از این کشورهاتعریف
در شرف تشکیل بود شاه کابینه هویداکه در زمانی-3.بندیمکنند نمیتمام این بدگویی هایی که از ما می

و کسانی . خواهیم اعالم کنیمچیز مهمی را می(الم مهمی براي ملت ایران داریم اعالم کرد ما در طی سال جاري اع
و اینکه دستگاه اداري مملکت به سه کمیته . عهده خواهند داشته د مسئولیت خطیري را بشونکه مصدر کار می

ت بازرگانی ایرانی به أطبق گفته اطالعات هی-4!! کمیته اجرا تبدیل خواهد شد–کمیته طرح –کمیته مالی :اداري
و . تقاضاي چینشود بهبرقرار میخط هوایی تهران پکنطبق گفته اطالعات -5.حرکت کردچینطرف 

خواستم دنبال کنم یعنی احساس موضوعی که می. ي که حاکی از نقشه هاي زیر پرده ایستشواهد بسیار دیگر
خطري که دارم از این است که شاه به پشتیبانی چین و شاید شوروي تصمیم داشته باشد که همین روزها اعالم 

هیچ نیست باالخره . (ست چندان نباشداهد شد البته ممکنضررهاي که از این امر بر ما وارد خوا. سوسیالیستی کند
یا نه؟ و بد . خواستم که آیا شما هم همین برداشت را داریدو من می. قابل بررسی استمسألهولی نفس ) ضرر دارد

اما در مورد زخم معده آقاي . رسیدچه نتیجه اي میه دانم اگر یک بررسی در این زمینه بکنید و ببینید بنمی
علت ه تر سستی خاصی شاید بو از آن مهم. وال کرده بودید صحیح است و ایشان زخم معده داردکه سهاشمی

که االن دو هفته است قرار است که گزارش ساالنه را ماشین کند بطوري. همین مرضش در انجام وظایفش پیدا شده
ها و چرت زدن ها به لیکن با نشستن. کندو هنوز نکرده و دیشب من رفتم منزلش که شاید من بخوانم و او ماشین

البته اینها غرضم بدگویی نیست بلکه یک ضعف بدنی و روانی در او . خواب رفت و صبح هم که رفتیم سرکار
ولی چرا او تماس نگرفته کسی ) گفته قبالًمستعان ( به شهریار گفته شده که با شما تماس بگیرد . شوداحساس می

کار را بکند ولی هنوز نتوانسته ام هیچ موقع ر این است که با او تماس بگیرم و بگویم اینو من سعیم ب. داندنمی
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در مورد اینکه مستعان از ارشک پول خواسته . ولی هر طور شده با پایان این هفته پیدایش خواهم کرد. منزل نیست
خواست پول براي کارهاي درنفر مستعان نوشته 40-30دهند یک نامه عمومی براي بود اینطور که توضیح می

بوده و گویا این برنامه از برنامه عادي انجمن جدا بوده و ربطی به کار 40-30و او هم یکی از همان . دفاعی کرده
پرسید که این اما پیشنهاد من اینکه براي سلب مسئولیت مستعان از این پول چون از من می. مور مالی نداشته استأم

و بعد از آن براي ) که گویا گرفته البته نه براي نهضت(در بانک براي نهضت بگیریم پول را چه کنیم صندوقی 
خواهد بود ) مقصودم نه قانون شهري(کارهاي دفاعی برداشت کنیم زیرا در محدوده نهضت این کار عملی و قانونی 

قربان . خدانگهدار شما. ندارمبیش از این عرضی خوب فعالً. ست بهانه جویان نمی دهدده ببهانه اي و بعداً احیاناً
سعید عرفهشما 
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40/خاموشی، سید مرتضی: از

یزدي، ابراهیم: به

1971نوامبر 7: تاریخ

همانطوري که ممکن است . امیدوارم که حالتان خوب و سالمت باشید. به نام خدا     دکتر عزیزم سالم بر شما
را دارم و نمی دانم چقدر طول بکشد تا کار من درست شود واشنگتنتاکنون مطلع شده باشید من قصد عزیمت به 

در عرض این مدت نیز که ممکن است دو ماه طول بکشد یا بیشتر به علت نداشتن آدرس . و آدرس صحیح پیدا کنم
من به عنوان مامور تالبته کارهایی که در محدوده ي مسئولی. کارهاي اسالمی گروه ممکن است به تعطیلی بیانجامد

.   از شما تقاضا دارم براي در جریان بودن کارهاي گروه مسئولیت مزبور را قبول فرمایید.باطات فارسی هستمارت
. تماس فوري با اتحادیه اروپا: الف: کارهایی که ممکن است الزم باشد در درجه اول به آنها توجه شود عبارتند از

ترجمه انگلیسی مسألهخواستم عنوان کنم میمطلب دیگري را که . ماس با مکتب اسالم و حوزه ي قمت: ب
مسأله. یک نسخه از ترجمه مزبور را به ضمیمه براي شما ارسال داشته ام. سخنرانی هاي خمینی و پخش آن است

اینجاست که مترجم تکه مربوط به خالفت و سلب خالفت را سلب خالفت حضرت علی توسط معاویه ترجمه کرده 
مسئول انتشارات . با اصل سخن آقا ممکن است اختالف داشته باشدنهر و شاید هم در باطالبته این معنی به ظا. است
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خلیفه اول در درجه اول انجام 3گروه شدیداً پافشاري می کند که کلمه معاویه برداشته شود زیرا این امر به توسط 
آقا بهتر از ما : ثالثاً.ت را نباید کتمان کنیمحقیق:اوالً و ثانیاً. شده و ضمناً معاویه و ما حرف آقا را نباید عوض کنیم

. اینها دالیلی است که مسئول انتشارات اقامه می کند و در تحلیل نهایی می گویند. می فهمیده اند که اینطور گفته اند
و بعد که به ایشان گفته شد که پس. یا من اجازه به انتشار این ترجمه نمی دهم یا باید عین اصل آن ترجمه شود

از بین رفتن اتحاد بین مسلمین که ضرورت آن از هر چیزي بیشتر احساس می شود چه؟ ایشان می گوید دیر یا مسأله
به هر جهت پس از مذاکرات دعواهاي فراوان تصمیم ... زود اساساً ما باید شمشیر به دست با آنها بجنگیم و غیره 
ی مطرح کردم و علت اینکه تا به حال این کار نشده بود قبلی را مبنی بر کسب اجازه و مشورت با خود آقاي خمین

نیز گفتم و براي اطالع شما هم می گویم که علتش انصراف ما از پخش بود زیرا که از جریان جشن ها گذشته بود و 
قرار شد من و شما ترتیب تماس و صالحدید آقاي خمینی را بدهیم و پس از دریافت . تا زمان جشن ها نرسیده بود

خواهشی که داشتم این بود که لطفاً این تماس . ب ما به چاپ و نشر ترجمه مزبور اقدام کنیم با اصالحات الزمجوا
در آینده با شما تماس گرفته و از . زیرا به همان دالیل فوق من قادر به انجام آن نیستم. دهیدرا بها را شما ترتیبش 

فقیت شما را در انجام وظایف مخلوق نسبت به خالق از مو. حال همه مطلع و در انجام خدمت حاضر خواهم بود
مرتضی خاموشیمخلص شما . درگاهش مسئلت دارم
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اي براي اروپا نامهزبانگروه فارسیدوست عزیزم دکتر یزدي پس از سالم گویا از طرف بنام خدا
از مامور ارتباطات شما بینی اسالمجهانما براي کمبود جزوه "رسیده که در آن شکایتی شده که یهاشمآقاي 

شاید که . لطفاً در این مورد اقدامات الزم را بفرمائید. "لیکن جوابی براي ما نرسیده. ایمدرخواست دوباره کرده
و از طرف دیگر درخواست ما خبر دهند الصه جریان را هم بهنرسیده است، و خگروه ارتباطات اي بدست نامه

لطفاً دستورات در این . اند که نشریات از اینجا با پست هوایی برایشان فرستاده شود تا زودتر به دستشان برسدکرده
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. ارسال دارید94704کود برکلی و زیپ4254به آدرس صندوق ) ماکوئیآقاي(موارد را براي مامور انتشارات 
مرتضی. طلبمدرگاهش میموفقیت شما را از 
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و پس از تمام گرفتاري هاي بیا و برباالخره . امید به اینکه حالتان خوب باشد. به نام خدا         برادر گرامیم سالم
دکتر (فرقانیافتیم فرصتی دست داد و من و یاغیار نمیمهمانداري که مجلس را براي سخنان پند و اندرز خالی از 

اما در مورد کار پیدا کردن و : روز توانستیم از نزدیک قدري با هم سخن بگوییم20پس از )مصطفی چمران
دانم اساساً صحیح بود که من این مطلب را که نمیهمدانی جور کردن و انتقال او به پیش کاشانیوسایلی براي 

ر جهت هبه. نظرم رسیده هاي ما تمام شده بود باخیر هم پس از این که صحبتگذارم یا نه؟ و این شکدر میان ب
غرض آنکه چون . تهیه مقدمات اولیه از طرف شماطرح شد و اقدام در مورد آن منوط به تماس من با شما شد و

له أارزیابی اینکه صحیح بود که من مسچندان اطالع از داخل قضایا ندارم خیلی ساده با بررسی و جمع و تفریق و
مزبور را با فرقانی مطرح کنم یا نه؟ مختارید براي من بنویسید که در این مورد ما همین جا ایست بدهم و یا دنبالش 

: اما اصل مذاکرات در این مورد. و من به انتظار دستور شما و پس از دریافت مطابق آن عمل خواهم کرد. را بگیرم
اقدام کرده و تمامی را او درست که در مورد کار همدانی او شخصاً) فرقانی به من(متذکر شده بود ن قبالًایشان به م

له کاشانی أسپس من اندیشه کردم که حال که او اینقدر تبحر دارد چرا که مس. کرده و داستانی مفصل در این مورد
م که کاشانی محتاج پس با او طرح کرد. نجام شودرا با او مطرح نکنم تا کاري براي کاشانی نیز در این خصوص ا

مقصودش اینکه چرا با من طرح (از من پرسید او این احتیاجش را به چه کسی گفته؟ ) فرقانی(او . چنین چیزي است
حقیقت (دانسته و بعد او گفت خیر می. دانسته که این ابتکار از آن شماستبه او گفتم شاید کاشانی نمی) نکرده

عبارت دیگر پشیمانی که در ابتداي نامه متذکر شدم ابتدایش از همین ه د و شکی که در ابتداي نامه یا بمطلب تردی
ست که اله خیلی ساده است و فقط کافی است کاشانی، یعنی الزمأالوصف مسبعد او گفت که مع). نقطه شروع شد
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سال دارد تا در سفر نزدیکم که به کاشانی، یک شرح کافی از حرفه خودش و یک کپی از مدارکش براي من ار
تواند خویشتن را به این طرف و آنکشورهاي عربی خواهد بود، جایی براي او در محلی تعبیه کنم و سپس او می

بگویید یک شرحی از کاشانیبه شود که لطفاًپس چنین می. طرف هر جا که خواست از محل مزبور منتقل کند
هم بفرستد براي فرقانی خواهد براي من. براي من یا فرقانی ارسال دارداش و کپی از مدرك تحصیلش حرفه

ست که فرقانی اقدام کند و یا دنبال قضیه به همین ترتیب گرفته شود که همان اگر نه اوقت اگر موافقآن. فرستاد
اما .بال شودفالن یا فالن دنله به این ترتیب و از طریق أفقط کافی است که صالح نیست یا الزم نیست که مس

شاید تشریح این مطالعه از . یعنی تجربه گذشتگان. مطالعه تاریخ شد. خوشحالم که مسافرتی این چنین دست داد
ام که باید به تمام عزیزان و استادانم عرض ولی یک چیز را در نتیجه کلی با آن رسیده. گنجایش نامه فراتر باشد

در مشکالتتان در ، در خودتان در همکارانتان در دشمنانتانر کنید تجدید نظ. کنیدکنم و آن اینکه تجدید نظر
تان، و در کارنامه گذشتهتان،در راه رسیدن اهدافتان در شخصیت اعتقادي تان، در شخصیت عملی. اهدافتان

و من ناخلف باشم اگر ! رضوان به سرگرمی و احساسی بفروختندخالصه باید بگویم عزیزان من و پدرانم روضه
بگذریم این ملخصی بود از ! ایماید و نرفتهکنون نرفتهنیست بلکه شاید همان باشد که تاراه این نبوده و! نین کنمچ

اي من در محضر فرقانی و خدا را شکر و صد هزار بار نیز که مرا به این مسافرت این مطالعه طوالنی سه تا چهار هفته
تر و پروراندم محکماي و عزمی که در سر میتر کرد و ارادهرم روشنهادي شد تا راهی را که در پیش داشتم و دا

براي دوستمان آمده بود ) ایران(اي از استادیوم در روزنامه. نمخور به درگاهش نثار کباشد که هدیه در . ترراسخ
در بیمارستانند و ) سیاسیزندانی (ايهزار ورزشکار حرفه4تا 3700که در آن نوشته بود در استادیوم هم اکنون 

که تنها یک تیم آن که گویا ). نظامی-گروه سیاسی(ند اتیم6تا 5ن تمامی مرکب از حالشان خیلی سخت و ای
خواستم خوب عزیز جان می. انددانستهاند که از فیزیک اتمی میآخرین تیم مرخص شده است کسانی بوده

نام ه ممکن است بخواهید تا به همان آدرس ما یک حساب بانکی باگر پنسیلوانیا خواهش کنم از دوست ما در 
زیرا مثل اینکه خواهد کم کم رحل یا رهل اقامت در همان جا بگسترد یعنی مجبور استزیرا او می. بگیردسعید 

ه خدا ب. گفت رفتنش پیش همدانی حتمی است با شما تماس خواهم گرفتمی) مرتضی خاموشی(اینطور که سعید 
لطفاً، به همه دوستان . در مورد اخیر براي حساب بانکی سعید توجهی مبذول دارید. جري درخور عنایت کندشما ا
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دانم در مورد راستی نمی.عرفه. خدانگهدار التماس دعا قربان شما. سالم برسانید من فردا یا پس فردا عازم هستم
.آقا خلیل هم هستمص لمخ. برایتان نوشتم چه کردیدهاي انگلیسی که قبالًجزوه
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هاي شما را ها و ترجمهاما بعد جزوه. امیدوارم که حالتان خوب باشدم بر شما به نام خدا          سرورم سال
ست حتماً دوستان خیلی اکه الزمالخصوص محتوي آن از گونه مطالبی است و علی. بسیار عالی است. خواندم

راهی را که رهبران و دوستان در : شودآري نتیجه آن در یک جمله خالصه می. همکار از خواندن آنها غافل نشوند
براي . دمدو لذا امید تازه در دل خواننده می.نمایدبینند، آسان میتخیالت و عقلیات پوسیده، صعب و مشکل می

زیرا خدایش در . باشد) یعنی امیدوارکننده(طور اینChiremanافکار فردي چون جناب من چندان عجیب نیست که
اما . کنیمصراط مستقیم، هر که بکوشد و راه برود کمکش میقرآن گفته ما از هر دو طرف، چه گمراه و چه بر

ه چندان سلیس و هایی که شدترجمه: خواستم عرض کنم که غرض از نامه نیز همان بودن و آنیک مطلب را می
هاي درسی در استادیوم استفاده کرد احتیاج به حک و اصالح عنوان جزوهه روان نیست و براي اینکه بتوان از آنها ب

از طرف دیگر . کار بدون در دست داشتن نسخه اصلی امکان پذیر نیستو این. فراوان از جهت انشایی دارد
البته . هت و او شائق و آماده براي انجام این مهم و هم ماشین کردن آنهاام قابل اعتماد، از این جمترجمی پیدا کرده

کمالاصلی انگلیسی جزواتی را که هخالصه حرف من اینکه نسخ. باید امکانات ماشین در اختیارش بگذاریم
ا براي گیرم و ترتیب فرستادن آنها رترجمه کرده که پیش منست بفرستید به آدرس همدانی و من که آنجا رفتم می

از براي من دعاي شدید . امید اوه چه باشد به را خواهد و میلش به دهم تا یار چترجمه براي دوست عزیزمان می
90جان از یک چیز در رنجم و آن عدم ایمان عزیز. هم وفقّنی لما تُحب و تَرضیاَللُّ: الخصوص این دعاو علیکنید

سعید عرفهقربان شماخدانگهدار. اخودآگاه و تلویحیشانو دنیاداري ندرصد دوستان نزدیک ما به خودشان
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تصمیم داشتم که از شهرها و ایاالت مختلف که می گذریم براي شما شرحی :اما بعد. سرورم سالم بر شما
به منزل . زیبایی خاصی داشت. گذر کردممرکز هاواییو چنان بود که به . تممختصر از برخوردها و دیده ها بفرس

نرفتم زیرا او گرفتار مباحثه اي در کمیته اي از فرقانیاستاد اجل که چندین کتاب نیز نوشته رفتم و ابتدا به دیدن 
رفتم تا قدري قدم بزنم و .مهندسی بود که در کوي دانشگاه مرکز هاوایی منعقد بود باالخره استاد اجل منزل نبود

را دیدم موسی بیدلبرگشتم در اذاء استاد، دوست عزیز و رفیق شفیقم . چیزي بخورم و برگردم شاید آمده باشد
او . و چند دقیقه اي بیش نبود که بر در خانه استاد بود که من با او برخوردم. که خسته و کوفته از استادیوم آمده بود

طور هر حال داستان فراوان داشت و اینبه . را نه او نه من انتظار دیدار یکدیگر را نداشتیمشاد شد و من شاد شدم زی
گفت در این طور که میم عازم باغ وحش و غیره بود و اینآمده بود و از آنجا همرکز هاواییکه می گفت به 

نفر را نام 174و خالصه قضایایی تعریف می کرد از داستان مشترکمان. سفر قصد چیزي جز داستان سرایی نیست
علی باباییاز قول . نفر آنها وخیم است20می برد که بر اثر دعوا در استادیوم روانه بیمارستان شده اند که حال 

. نفر وضعشان وخیم و به احتمال زیاد مردنی هستند براي آنها کاري بکنید20پیغام آورده بود که از بین تمام ما این 
در جواب اینکه گفت تو به هاوایی براي چه به بیدلالبته .یمارستان سخت مریض استالبته علی خودش در ب

خواست که او از من می. سري بزنمایتالیاو شاید به . هستماطریشآمدي گفتم که براي گردش و از اینجا عازم 
ن به زودي ارسال خواهم جریان ها را که هنوز کامالً براي من شرح نداده و شرح کامل به اضافه اسامی را برایتا

و چیزي را که زیاد بر آن تکیه داشت . داشت که از او می شنوم با تمام قدرت در راهم به ایتالیا و اطریش مطرح کنم
جان از اینجا که خوب عزیز. واهیم اقدامات الزم را بنمایندتماس با موسسه جهانی محصلین بود و اینکه از آنها بخ

دوستم بیدل را صحبت کردم شاید من وفرقانیخالصه با . پس از جریان نوشتمرنگ عوض می شود را دو روز
به مهمانی بپذیرد و او هم مانعی ندید و پذیرفت به لطف خدا خیلی خوش می گذرد و بیدل هم دلگرم پس از همین 

حال چرا به ما تعلیم . البته فرقانی قسمت اعظم داستان هاي او را می دانست. مرحله آماده بازگشت به استادیوم است



دفتر دوم ـ نامه ها 

1655

اما با فرقانی هنوز فرصت . و نحوه ي عمل. نداده بود و به شخصی که باید در درون کارنامه کلی علتش جستجو شود
صحبت کامل و جامع و اخذ نتایج پیش نیامده زیرا من الزم است بیشتر وقتم صرف این دوست و هم سفر عزیزم 

اما اختالف مهم کار در این است که همدانی در پیش . را مطلع خواهم کرداز نتایج داستان ها بعداً شما. بیدل شود
به هر . گوش می گوید االن صالح نیست ولی فرقانی که فرسنگ ها دور نشسته می گوید خیر اشکالی در بین نیست

و نه بیش دالر دارم 100مطلب بعدي اینکه من هم اکنون . حال مجبورم تا حدود چند روزي دیگر در اینجا بمانم
البته فکر نمی کنم اینجا الزم باشد ولی بد نیست براي آینده براي همدانی یعنی به آدرس او یا دیگري در آن حوالی 

هفته 3اوراق ضمیمه را براي صندوق ارسال دارید تا براي حدود دو هفته دیگر شاید . قوت الیموتی فرستاده شود
قربان . من برایتان در اولین فرصت بیش از اینها نامه خواهم داد. ت شودماه دسامبر است پس9دیگر از این تاریخ که 

البته فراموش نکنید . دو نامه ضمیمه یکی به آدرس مهندس نقی و دیگري براي منزل آقاي خاموشی ارسال شود. شما
ان، به نام گروه نوامبر دستگیر کرده اند از دوست15نفر را تا 174. که آدرس بازگشت براي این دو نامه نگذارید

نفر آنها اسامیشان رسیده نشریه کامل آن با شرح کامل برایتان در همین نزدیکی ها ارسال 80مهندسین مسلمان که 
. خیر افتاد برایتان جریانات را خواهم نوشتأاگر به ت. می شود
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از . اینکه حال شما خیلی خوب باشده امید ب. عزیز جان سالم بر شمابه نام خداي بزرگ و قادر و توانا  
گذرد ایمانم در راه منتخبه به هر روز که می. برمهم بخواهید بحمداهللا بد نیستم و در جوار فرقانی به سر میحال من

دیدن مناظر و آگاهی به نوع و نحوه کار در بیرون که و با . شودرفتن پیش حسن یا همدانی بیشتر و بیشتر می
نمودش در پیش فرقانی از همه جا بیشتر است هر چه زیادتر اعتمادم و ایمانم نسبت به اثبات این نوع کار و اساساً

می. به خدا سرورید. شما گلید. به خودتان نگاه نکنید. روداصالت افرادي که در این جریان مشغولند از بین می
گرچه عثمان در . و فرق میان عثمان و علی چنان بود. کنید و عاملیدادعاي سنت و شریعت می. کنیدگویید و می
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ر جهت یک هبه. دوره و زمان خالفتش به مراتب از علی که در خالفت نبود بیشتر در کارها و امور دخالت داشت
اگر . و چنان بود عزم ما و چنین است اندیشه در سراستادیومهاي نو در و آن ایجاد پایگاه و کالس. راه باقی است

من معطل . کند شدنی استهمان ترتیب مربی را براي ما پیش همدانی بتواند بدهد، که چنانکه ادعا میفرقانی
هاي مجاور هاي جدید و شاید کسانی که در زمیننخواهم کرد زیرا گویا ورزشکاران احتیاج فراوان به ذخیره

و مستوفیها چنین بر می آید که هاز شواهد امر و شنید: ام این بودضمناً غرض از نامه. اشند دارندمشغول بازي ب
مطلب اینکه هر چه زودتر اگر . ش به واقعیت بینهایت نزدیک است و هستند چنان تیمی که مشغول بازیندیهاداستان

اگر شده مرا هر چه زودتر . از مستوفی شده یا خیرلوانیا یا از طریق دیگر ببینید آیا خبريیآدرس پنساتوانید بمی
گفت هست و هاي او به واقعیت نزدیک است یعنی تیمی که او از آن سخن میاینکه گفتم داستان. مطلع سازید
بازي بلد است یا مستوفیولی حال خود . اندو خیلی ورزشکاران آن اصولی تربیت شدهسخت استمشغول بازي

متاسفانه . من منزل فرقانی هستم. ر جهت امر فوق را که خواستم زودتر به من اطالع دهیدهبه... نه؟ این است که 
توانید با چون هر دو منزل فرقانی هستیم و می. مجبورم تا پس فردا هم صبر کنمرودبخاطر بیدل که پس فردا می

تی که در اینجا یقیناً خواهم بود تا چهار روز دیگر است از این تاریخ چهارشنبه مد. اي سریع دیگرتلگراف یا وسیله
سعید عرفهقربان شما .دانم چندم دسامبرآذر ماه و نمی24
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همدانیسوي ه م و دوشنبه یعنی پس فردا بکماکان پیش فرقانی هست. به نام خدا    دکتر عزیزم سالم بر شما
دانید کارش او در اینجا همانطور که می. گذردچه می) جابر؟(در شرح اوضاع که با فرقانی. حرکت خواهم کرد

. کار دفاعی است از یک طرف، و کوشش در قبضه کردن و قطع ایادي انجمن هاي دانشجویی از سوي دیگر
اي کمیته. داري از همکاري افراد سرشناس چون سارتر و رفقاي او عجیب استبرموقعیت هاي او در زمینه بهره

نفر به میان بوده و باالخره 174دوستان و مسألهمرکب از همین سران پریشب در اینجا تشکیل شد و در آن 
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شان دارد در ر جهت نیرویی بس عظیم که ایهبه. رسدام ولی گویا میام و نشنیدههایی که هنوز من ندیدهقطعنامه
رسد که یک بار مسافري می) چند روز یک بار(مرتبط است هر چند گاه ایشان با داخل کامالً. اختیار این کار

کند و شب و روز و ساعات و خیلی فعالیت می.اي از دوستان داخلی استا بستهیاي حامل خبري یا پیامی یا نامه
و کوشش بیشتر بر این جهت استوار است تا براي . گذرددقایق مصروف امر فوق است و به همین ترتیب می

کادري را نیز . دفاعی نداشته باشندي به دیگران در امور دفاعی و غیرکه زین پس نیاز. خویشتن نیرویی مستقل شوند
. اندهایی نیز کسب کردهکنند که بنابر اظهارات خودشان موفقیتبه همین منظور و در همین جهت دارند ترتیب می

ـ حبیبی و شبستريتن دیگر آقاي 2ایشان و . مکاري ایشان با اتحادیه صرفاً جنبه مشاورت دارد نه عضویته
جا مطلقاً خود ایشان در این! یاسی خواهد شدعلت آنکه به عضویت درآمدنشان سبب آلودگی اتحادیه به مارك س

داشته باشیم هیم جلسات اسالمی در اینجا ر بخوااگ: دلیل اینکه. جلسات اسالمی ندارند. فعالیت اسالمی ندارند
خواهی نخواهی مجبوریم به اتحادیه بپیوندیم و این به همان دلیل عضویت خود شخص ایشان و سایر همکارانشان 

کنون که شاید بیشتر قابل لمس است و محاسبه اینکه انجمن دانشجویی هاي ایشان تانمونه فعالیت!!! صحیح نیست
و ایشان مجلس دیگري ترتیب می...گذارند و زبان به انتقاد از جالل میل آل احمدجالمجلس یادبودي براي 

مطالبی را که . کنند و زبان به تعریف و مجلس اخیر به عنوان شب یا روز چهلم مرحوم جالل بودهدهند و دعوت می
ودم که تعداد فراوانی از خبرنامه گفته بودید با ایشان در میان بگذارم همه را گذاشتم ولی عجب اینکه کماکان ناظر ب

موضوع خبر تازه را با ایشان در میان گذاشتم بطور کامل، ولی عجب اینکه بدون . اخیر به آدرس برومند پست شد
آید و که همین روزها بیرون می) نامش را االن فراموش کردم...(اي بنام توجه ایشان در شرف چاپ و نشر نشریه

شخص مرا چندان جلب نکرد زیرا که . اممحتوي شماره اول و دوم نشریه مزبور را دیده. دبدست شما نیز خواهد رسی
هاي من با ایشان در مورد از صحبت. انجام دهد.) (..که رنگ غیر معتقدي که عملی اي بسا. رنگی خاص دارد

ایشان سخنش و عکس. در خارج چنان برمی آید که ایشان اساساً موافق با چنین مطلبی نیستند) آزادي(نهضت 
به عقیده من این کار صحیح : هاي من در مورد اقدامات انجام شده در امریکا همین بود کهالعملش در قبال گفته

ا یک تقاضاي ایشان و یک مشاهده ب. مورد استنیست و صداي چنین چیزي در خارج بلند کردن به عقیده من بی
الخصوص امور دفاعی احتیاج به هاي فوق، علیآن اینکه فعالیتو. دهمشخصی گزارش در این مورد را پایان می

الخصوص اگر قرار شود که وکالیی براي و علی. پول دارد و ایشان براي منظور فوق نیاز شدید به پول دارد
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هر . پس در این مورد باید به ایشان کمک شود. محاکمات اخیر که در شرف انجام است الزم شود بفرستند به داخل
نیرویی . کاري نیست که اساسی باشد. کار اساسی نیست: اما نظر من.شودفرانک خرجشان می4000از وکال یک

اگر . هاي سال است جریان داشته و داردو این چیزي است که سال. نیرویی عظیم. شودمادي و معنوي صرف می
رج از کشور و تربیت آنان و همین نیروي مادي و معنوي در جهت دیگر روي افراد مستعد و مناسب در خا

این به دفاعی مسألهآقا . مورد رضاي خدا و خلق خدایکاریست اساس،انحرافشان بسوي انجام عمل صرف شود
وجدانانی هم استغاثه و دست به دامن شدن بیچه کسی گفته که باید چنین کرد و آن! بوده؟یترتیب در کدام سنت

داران و بورژواهاي از پولدارترین سرمایه،که خویشتن مارکسیستی است همچون معاویه که مسلمان بودسارترچون 
من به تبلیغات و اینکه نیروي عظیمی صرف تبلیغات کنیم موافقم لیکن این اعمال را و مصرف نیروها را و . فرانسوي

و در آینده هر . این اشارتی از نظر من بود. هللا وکیالو کفی باهللا شهیدا و کفی با. یا سبک تبلیغاتی تحت آن عنوان، نه
سعید عرفهقربان شما . در این مورد از طریق نامه با شما سخن خواهم گفتتر مفصالًچه نزدیک
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هستم البته هنوز او را همدانیمن پیش . امیدوارم حالتان خوب باشد. بنام خدا     عزیز جان سالم بر شما
تمام علماي ایرانی و طالب ایرانی را . دولت عراق حوزه نجف را بهم زده. جاي شما خالی است. امندیده

آقاي و ) علت کسالت و معالجهه ب(روانه لندن است آقاي خوئیاند ایران رفتهشاهروديآقاي . اخراج کرده
سعید امید دارد که شما . من مدت دو ماه است که هیچ خبري ندارم. عازم بیروت هستنداهللاآقا روح حاج

کاري دارید یا هرگفت من بعد شما هرمیسعیدراستی . او را براي همدانی فرستاده باشیده تمام مراسالت مربوط ب
توسط ه محمود الهدار ب–مجلس الشیعی االعلی - حازمیه–روت بیچه مربوط به اوست به آدرس 

گفت امیدوار است که پول را فرستاده باشید زیرا وضع بدي است نه و باز او می.  ارسال داریدمحمد باقر صالح
گفت که امید است که مراسالت و او می. راستی می پرسید شماره حساب چه شد. آهی در بساط و نه چیز دیگر
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ید که ببینم جریان استادیوم و ثبت نام در آن چه گونه شده که اگر در این باشگاه نشد ررا ارسال داشته و یا داهمه 
این هم از . ثبت نام کند و یا کرد و کارش تمام شد بتواند بررسی کند و تصمیم را بگیرد در مورد رفتن به استادیوم

راستی شما در . ص در مورد آه بساط آن اقدام فوري کنیدگفت امیدوارم علی الخصوکارهاي سعید با شما که می
واالتم با ن امیدوارم تعداد زیادي از این سم. مورد مدارکتان و شرح مربوطش چه کردید لطفاً آن کار را زودتر بکنید

قدام ا) فرقانی بهتر است(فرقانیولی تذکر اینکه زودتر در مورد ارسال آنها براي من یا . دیدار همدانی حل شود
نامه اي بدهم لیکن چون مدت مدیدیست اطالع ندارم الزمست پس از دیدار مستوفیخواستم براي کنید می

این دو کارت . کنید به ضمیمهام که به آدرسش پست مینوشتهمستعان نامه اي براي . همدانی این کار را بکنم
.به او بدهم تا چند روز پیش که با آنها برخوردممالکیت مربوط به او که در بساط من بوده و من فراموش کرده بودم 

از قول من به . ی در شرف تکوین باشدیمدارکتان را حتماً بفرستید و فراموش نکنید زیرا به حق رب شاید امید ها
راستی فراموش کردم . خدانگهدارتان. اجر شما با خدا. منتظر اجازه و اقدامات شما. دوستان و آشنایان سالم برسانید

عرفه  قربان شما ... حتماً بخوانید خداي نکرده. فرستم براي ارسال دریغ نکنیدویسم از خواندن نامه هایی که میبن
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به هر . دانم که چقدر از این همه زحمات تشکر کنمنمیواقعاً. خوب باشیدبرادر عزیز با سالم  امیدوارم مطلقاً
دانم نامه هاي من که تاکنون تعدادشان سر به فلک کشیده و براي اما نمیان اهللا ال اضیع اجر المحسنینجهت 

رسد یا نه و من به آن آدرس دیگر شما ارسال داشته ام ولی چون خبري از شما فرستاده ام به دستتان رسیده یا می
به هر جهت شما یک بار . رسدو به همدانی هم تذکري در مورد آنها نداده بودید گفتم نکند به دستتان نمیشما نشد

قلم رنجه فرمایید و دو کلمه اي هم بنویسید ببینم نامه هاي مرا دریافت کرده اید یا نه از پیش فرقانی شاید سه یا 
گفت که خیلی میبهرامیاما . خوب این از خود ماباشمچهار نامه و از اینجا هم تاکنون شاید دو سه نامه داده 
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خواهد گفت میو او می. و بیش از دلتنگی نگران. خالصه خیلی دلتنگ است. خبري نداردوالدینوقت است از 
لذا حتماً هرچه زودتر برایش بنویسید که . تواند چنین کندبرایشان نامه بدهد ولی تا مطلع نشود از وضعشان نمی

حقیقت مطلب این مثل رگ حیاتی است که اگر قطع شود یا پمپش خوب کار نکند . یست و چه می گذردجریان چ
البته او خودش خیلی سالم رساند و چون گرفتار بود از ارسال نامه عذر خواست ولی گفت در . ضایعات فراوان دارد

اال فعالً بعلت قلت وقت تصمیم نگرفته ح. عزیزمستوفیسالم گرم و درود فراوان بر .  اولین فرصت نامه خواهد داد
راستی مراسالتش را بفرستید و . دهمام برایش نامه اي ارسال دارم ولی هر وقت مصمم شدم حتما ً برایش نامه می

شرح : الف: شما لطفاً هرچه زودتر. شود اقدام کردهم با هزار احتمال که نمیبا یک کالم آن. جریانات را بنویسید
. شرح کافی از وضع خودتان و خانواده بفرستید: ج. شرح کافی از وضع و اقدام مستوفی: ب. سعیدمفصلی از وضع 

ی است میان زمستان و یزمستان هست ولی هوا. واقعاً جاي شما خالی. گذردجاي شما خالی اینجا خیلی خوش می
راستی به این جناب . شودر شاعرانه میچقدراه، دیگر ببینیده و کرسی و رادیو چایی ب. شدته باران فراوان و ب. پاییز

مفارغت تبدیل شده حتی یک خط هم از شما نامه ه بفرمایید آقا ما از وقتی مجاورتمان با شما بکاشانیمستطاب 
و . خالصه نگذارید طوري بشود که ما به اقدامات حاد دست بزنیم. شودایم خالصه این معامله نمیدریافت نکرده

و خالصه . است یا نه چون من خیلی نامه به آنجا برایش فرستاده امBlair cityآدرس او همان به او بگویید که آیا
! سالم مؤکد به همه علی الخصوص منزل . از قول من بچه ها را یکی یکی دیده بوسی کنید. زودتر خبر دهید

سعید قربان شما. برسانید

این نامه را . صالح است ارسال داریدیا بهم را بخوانید اگر با توجه به اوضاعی که شما آگاهید و یضما: راستی
منتظرم که از وضع آن راستی من حتماً. متشکرم. بدهید که من خرج پست دوباره نکرده باشمکمپانی تلکاهم به 

به هر جهت با توجه به اوضاعی که . استبهرامیاو دوست مشترك من و . برایم بنویسیدپنسیلوانیادوست مادر 
زیرا فکر . دانم که مرا با روحیات او آشنا کنیدشما از آن آگاهید و این عصبانیت و حساسیت بهرامی من صالح می

خالصه منتظر نامه مفصل و . کنم اگر صالح باشد و پاك باید بهرامی را به ترتیبی از ارتباط با او منصرفش کنیممی
.اجازات شما حتماً

1076
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49/خاموشی ، سید مرتضی: از 
یزدي ، ابراهیم: به 

18/1/1972: تاریخ
و دوستان همگی جویاي . جاي شما بسیار بسیار خالی است. امیدوارم که حال شما خوب باشد. دکتر عزیزم سالم

در مورد اما قبل از اینکه من مطالب دیگري را راجع بهش صحبت کنم می خواستم یک موضوع خیلی مهم.احوال
آزمایشگاه تذکر بدهم حقیقت مطلب اینکه آزمایشگاه از قراري که همدانی می گفت و من هم به چشم می بینم 
خرجش عجیب گران شده و با عدم درآمد خود آزمایشگاه و نرسیدن کمک هیچ بعید نیست که همین روزها 

را با همین شدت و بلکه از این سخت تر با کاشانی مسألهمی خواستم این . مجبور باشند درش را به کلی ببندند
زیرا هیچ کمبودي در این قسمت . و به او بگویید که اوالً خاطرش از نظر اداره آزمایشگاه جمع باشد. مطرح کنید

صدد تهیه هر چه بیشتر پول و کمک مالی ید بکند این ا ست که درکار مهم و حیاتی که او یعنی کاشانی با. نیست
خوشبختانه مهندسین زبردست و افراد خبره به اندازه کافی وجود دارند . بودهاي بودجه آزمایشگاه باشندکمبراي 

ولی پول الزم جهت صرف تهیه وسایل آزمایشگاه و به جریان انداختن آن نیست این است که الزم است تا کاشانی 
و از این جهت کمک کنند تا اندازه اي که و پورمند و سایرین همه در همان مقامات و شغل هایی که دارند باشند 

حقیقت مطب . را پورمند بداند فقط کاشانی کافیستمسألهالبته لزومی ندارد که این . می توانند و هر چه زودتر
این مورد نوشته شده است و لیکن گفتم یعنی به من گفتند شاید اگر من به شما بنویسم شنیدم که قبالً به کاشانی در

و زودتر اقدام شود و به کاشانی هم بگویید . ما این مطلب به کاشانی گفته شود اثرش بیشتر باشدو از طریق ش
راستی نمی. مین بودجه باشدأخاطرش از هر لحاظ آسوده و فقط نگران ت. مسافرت او به هیچ وجه ضرورتی ندارد

کنید که بشود پول براي تحصیل حتماً در آن مورد هم اقدام. چه کردیدپنسیلوانیادانم در مورد شماره حساب 
باید دوست و ضمناً . فرستیدو زودتر هم خبر بدهید و هم نامه ها را ب. دانشجویان بگیریم در حد یک دانشجو

طور نبود باید چاره اي دیگر اندیشه کنید و حتماً مرا در اگر این. ین را حتماً توجه بکنیدا. پنسیلوانیا خیلی مطمئن باشد
فتد از قول من به همه دوستان و آشنایان سالم ااقدام کنید خداي ناکرده اتفاق ناگواري نی. یدجریان امر بگذار

راستی در این مورد . خدا یار و پشتیبان شما باشد. منتظر اقدامات خیلی سریع و فوري شما و دریافت خبرم. برسانید
. سعیدقربان شما .ردتشکیل آن صندوق مشترك مهندسین که در شرف تاسیس بودیم خیلی ضرورت دا
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را به در مورد اینکه مطلقاً مراسالت بهرامی می گفت زودتر خبر دهید ببینم تلگراف او را:نمی دانم راستی
مجلس و محمد صالح نفرستید، بلکه مستقیماً براي همدانی بفرستید دریافت کردید یا نه؟ امان از عدم آگاهی 

صدد باشید اگر مسافري پیدا شد اسالیدها و کتاب هاي همدانی را با او مهم اینکه در. دوستان از اوضاع و افراد
.بفرستید که خیلی الزم است

1077

50/خاموشی، سید مرتضی: از 

یزدي، ابراهیم: به 

21/1/1972: تاریخ

که باید . امیدوارم که حالتان خوب و وجدانتان و خیالتان راحت باشد. به نام خدا     عزیز جان دکتر سالم بر شما
می خواستم بگویم که با همدانی در این مستوفیاما در مورد نامه به . ما هم به لطف خدا خوبیم. چنین باشد

مسألهآیا باید : اوالً. راي او نامه اي فرستاده شودحقیقت مطلب این است که اگر قرار باشد ب. خصوص صحبت کردم
تلفن او به کاشانی و پرسجوي بهرامی شدن مطرح گردد یا نه؟ و اگر شود آیا او نخواهد پرسید که پس جریان 
چیست؟ بهرامی از کجا از تلفن من مطلع شده با توجه به اینکه کاشانی از او بی اطالع است و با هم تماس ندارند؟ 

با توجه به زمینه هاي روانی قبلی او دست از سر بهرامی بر نخواهد داشت و به محض یافتن آدرس دنبال قول و : اًثانی
خواهد بود زیرا عالقه اي که این دو با هم داشته اند و تحت آن با هم کار می ... مذاکرات و قرار مالقات و احیاناً

مزبور به عدم اطمینان مبدل نمی گردد این غیر از تعهد است زیرا کرده اند چندان آسان برطرف نمی شود و اطمینان 
مقصود اینکه او اگر آدرس را پیدا کند دنبال جریان را خواهد گرفت و با توجه به عدم حضور . تعهدي در بین نیست

این روي . طور پیش بیایدلی بهرامی زیاد صالح نیست که اینو علی الخصوص در شرایط فع. مشکل می شودمسأله
و . بودن مربوط به حسن نبوده بلکه مربوط به دانشگاه تهران باشدمثبت مسألهدو نکته و اینکه احیاناً ممکن است آن 

اثبات مربوط به حسن است به کاشانی گفته؟ البته می شود حمل بر اعتماد او به کاشانی مسألهباز اینکه چطور او اگر 
من البته نامه اي براي او می فرستم در ضمیمه قرار می دهم اگر با . انستولی باز اگر چیز دیگري باشد باید د. کرد

رتان دوباره فکر کنم و ظدریافت نو من منتظرم تا با توضیحات شما . توجه به مطالب فوق صالح بود بفرستید اگر نه
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له مالقات و پیگیري ها أقرار باشد در اثر هر اقدامی آن مسیاناًو آن اینکه اگر احولی یک چیزي مسلم است . تصمیم
حقیقت مطلب با توجه به . حساب در محل بهرامی براي اوستهدیگر در مورد شمار. پیش بیاید هیچ صالح نیست

البته خیلی در امر تحکیم . میناتی مثل قبل داشته باشد خیلی بهتر استاو بتواند از منبع خانوادگی هم تأامکانات اگر 
ولی این بدون داشتن یک شماره حساب در محل بهرامی به نامش . انوادگی موثر استداستان حالیه او نیز از نظر خ

اگر اشکالی در بین باشد نباید اقدام کرد خالصه . نمی شود ولی البته امکانات تهیه آن شماره نیز مورد توجه است
آنکه نقی است به صندوق این بستگی به مطالعه و تعلیم کاشانی دارد نامه هاي ضمیمه را آنکه محسن است به تلکا

است به خیابان مولوي در اولین فرصت دریافت آنها پست کنید زیرا خیلی پستی شرکت مقدم و آنکه پدر و مادر
البته الزم است تا ذکی نیا هم نامه هاي . وقت است که چون من منتظر جواب کاشانی بودم نامه فرستاده نشده است

و آنها را حتماً به آدرس همدانی ارسال دارد و نه . حیاتی استمسألهو این . ددریافتی بهرامی را برایش ارسال دار
چون گویا قبالً آدرس دیگري فرستاده شده بود که به آن . روي این جمله هم خیلی تکیه کنید. آدرس دیگري

ح دیدید را اگر صالمستوفیو اما نامه . آدرس ارسال شود ولی توجه کنید که فقط به آدرس شخص خود همدانی
به خانواده و بچه ها و همه و . از قول من به همه سالم برسانید. پست کنید و اال که نه و همینطور نامه هاي دیگر را

مرتضیقربان شما .خدا یار و نگهدار شما باشد. همه

در آخرین طور که یادم می آید مناین. اینکه نوشته بودید که مستوفی آدرس من را ندارد به او نداده ام: راستی
موافق ) ضمیمه(دیگر اینکه اگر با فرستادن نامه نقی .نامه ام از فرودگاه به او آدرسم را برایش پشت پاکت نوشتم

بودید که می توانید نامه خانواده به ضمیمه آن به آدرس نقی ارسال دارید و بدین ترتیب در خرج پست صرفه شود و 
خیلی دلم .به امید دیدار. مخلص شمایم. به همان آدرس خانه ارسال داریدا اال که اگر آن را نخواستید را که خانه ر

باشد روزي که از دریافت خودم . قدر واقع بینی خداداي خودتان را بدانید. دانمبراي شما تنگ شده علتش را نمی
مطلع نیست و سعیدکس جز همدانی از جریان هیچ: دیگر و بلکه اهم مهمات آنکهمهم . در این مورد برایتان بگویم

پس باید خیلی توجه شود که کسی از جریان ارتباط فعلی . هم طور دیگري داستان برایش مطرح استفرقانیحتی 
و اینکه داستان با فرقانی به چه ترتیب بوده و چه شده اینها چیزهایی . سعید با کاشانی هیچ گونه اطالعی حاصل نکند

. به طرح آنها در اینجا نیستاست که بعدها مطرح خواهد شد و ضرورتی
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51/خاموشی، سید مرتضی: از

یزدي، ابراهیم: به

ت/ب: تاریخ

. را براي دیگري دریافت شد31براي یکی و 25/1و / 24/1نامه هاي مورخ . به نام حق    سرورم سالم بر شما
فقره بدون شماره مربوط به 1اره و فقره با شم7-1.خداي شما را جزایی در خور بلکه پاداشی در خور عنایت کند

دار باره کفشدر مورد رفع نگرانی در-3. نامه توسط مجلس الشیعی دریافت شد که قبالً گفته ام-2. عباس رسیدند
عکس «در مورد -5. رخ داده عذر می خواهیم14/1در مورد اشتباهی که درباره ضمایم نامه -4. خیلی ممنونیم

آیا الزم . نیز49و عکس رنگی اسفند . کدامست39ندانستیم که چی است و پالك »39دسته جمعی توسط پالك 
درباره ي «25/1راجع به حساب بانکی در نامه -6کی و کی؟و اگر بله بهاست که وصول آنها پاسخ گفته شود؟ 

بهرامی معتقد است ولی دوست ما . تا نظراتمان را بنویسیم! توضیحی وجود ندارد» حساب بانکی توضیحاتی داده ام
ا نظرتان ر. ضمیمه و سیاست متخذه در این مورد شاید لزومی به شماره حساب نباشد2که با توجه به نامه شماره 

را به 4و شماره 35را به پالك 3و شماره 3199ضمیمه را به آدرس صندوق 2و 1نامه هاي شماره -7.بنویسید
با توجه به سیاست کلی متخذه اشکالی در تاریخ هاي گذاشته شده -8. لطفاً. از فقرات ارسالی، بفرستید6آدرس 

را 5نامه شماره -9.در حک و اصالح دریغ نکنید) سیاست در خود نامه هاي مزبور(باالي نامه ها به نظر نمی رسد 
شت خودتان را از بردا-10.ر جریان امر با او توجه فرماییدبه محتوي آن صرفاً از نظ. ارسال داریدمستوفیبراي 

شاید الزم باشد تلگرافی -11.بودار است؟ یا جاي نگرانی نیستآیا. راحتی مستوفی براي من بنویسیدعلت شدت نا
ا جلوگیري از پیدمسأله. هر چه زودتر زده شود3199به صندوق » من سالمت نامه ها به دنبال است«: بدین مضمون

از نظر . مرقوم داشتید12/1مورد همسایه شرقی فرانسه که در مورخ در -12.شدن حساسیت هاي نابجا مهم است
دوست مشترکمان موقعیت زمانی و شرایط حالیه و وضعیت همسایه مزبور چنین اقدامی را نه ایجاب می کند و نه 

وسایل احتیاج مبرم به : ب$احتیاج مبرم به : باید به دنباله یکی از دو ضرورت الفمسألهزیرا این . ضروري است
ولی به طور کلی پیشنهاد شما در دست مطالعه است و . صورت گیرد و در حال حاضر این دو احتیاج عمده نیستند
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این امر مربوط به خود : تصمیم مشترك. در مورد مخارج مطالعه در اینجا-13. قبالً هم جرقه هایی در این مورد بوده
و مشی کلی او چنان اظهاري را که طالب . خارج استو مشی کلی اوست و از حوزه تصمیم ما کارگرانصدیق

کلی هست و آن اینکه شرایط زمانی و ضرورت ها نوساناتی ناگهانی فراوان مسألهولی یک . هستید ایجاب نمی کند
و همین امر است که سیاست تاکنون دوستان . و همیشه باید ذخیره بی پایان براي موارد مزبور وجود داشته باشد. دارد

در مورد این است که بهرامی می . اما امري را که باید به کاشانی بگویید. ایجاب کرده و من بعد نیز الزم می آوردرا 
را با دوست مشترك نگفته و این هم به خاطر فقط شاید ) کاشانی(تامین شیرازي از طرف او مسألهگفت هنوز 

complexنگرانی در مورد ضرورت هاي فوري و غیرفوري عدممسألهالبته ! هاي شخص بوده و دلیل منطقی ندارد
و آن وقت بهرامی باز تذکر می داد بعید نیست که اصرار کاشانی به آن . براي دوست مشترك را به او گفته است

تذکري: در این صورت اوالً) دو دوست(کلیتی که در جمع فکر شد نباشد بلکه در رابطه با دوستان خصوصی باشد 
هنوز با قیمت ما در جریان ) تاکنون(ثانیاً اگر مطلبی با توجه به مجموع توضیحات . قبلی داده شددر نامه بالفاصله 

نظر دوست مشترك اینکه معلوم :احمد تقويو $1000در مورد رویت -14. لطفاً. تا عرض کنم. قرار دهید
ولی با توجه . زیرا تجربیات قبلی چنین زمینه مساعدي را نشان نمی دهد. نیست احمد تقوي با چنین امري توافق کند

) موضوع مورد بحث(خصوصی نیست و باز با توجه به اینکه تجربیات قبلی با امر مشخص حاضر مسألهبه اینکه این 
- 15.موضوع به کمیسیون رفته به محض اخذ نتیجه شما را در جریان امر خواهیم گذاشتلذا این. فرق داشته اند

. موارد الزم بعداً ارسال می شود. از کجا عمده نیستمسألهبراي بهرامی باشند I-20شاید الزم باشد درصدد یک 
راستی پاسخ بقیه فقرات .فعالً موضوع جدیدي به خاطرم نمی رسد-16. فقط اشاره اي براي ضرورت هاي آتی بود

خدا -17. شانی هاي مربوط باید ضبط شودشماره فقرات و ن. را به خاطر مالحظه وزن به نوبت جدید موکول کردم
به : قربان شما راستی. اموش نشودپاك کردن شماره هاي مدادي فر-18.ان اهللا لمع المحسنین. داش دهدشما را پا

و علی الخصوص . و باکتري هاي خطرناك در هوا فراوانند. دان خوب نیستکاشانی متذکر شوید که وضع هوا چن
ند و خالصه با کوچک ترین ناپرهیزي خودشان که مریض می شوند ها مثل دوست مشترکمان خیلی حساسبعضی 

راستی شما که در پرونده هاي بهرامی دست دارید و محتوي آن را می دانید،  . هیچ کثیري را هم مریض می کنند
یا خود حساسیت را؟رتان در مورد او چیست؟ آیا سالمت است یا او هم آمادگی حساسیت دارد؟نظ

1079
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52/خاموشی، سید مرتضی: از 

یزدي، ابراهیم: به 

ت/ب: تاریخ

نامه هاي به پیوست را زودتر براي دوستمان . امیدوارم که حالتان خوب باشد. سرورم دکتر جان سالم بر شما
در اولش دارد مال دوست ماست و باید به آدرس را آنکه نام محسن . چه زودتر براي مقصد پست کندبفرستید تا هر 

خوب . تهران خیابان چراغ برق ـ ملت ـ فروشگاه تکا و دومی براي منزل و باید به آدرس خیابان مولوي فرستاده شود
فتم زیرا اوالً خرجش گران می شد نرهامبورگ من به خداپناهیاما در مورد آقاي . دیگر حال شما چطور است

رفتن الزم است در صورتی که پیش خداپناهی چندان لزومی ندارد و ) قطب زاده(فرقانیو من فکر کردم پیش 
ولی با . حداقل از جنبه االهم و فی االهم این سخن بدان جهت آوردم که یادم آمد که برایتان تاکنون ننوشته ام

در اروپا نیز این بحث بین : اما اساس مطلب. سخن گفتم و او از مسائل کامالً آگاه بوداتحادیهمسألهفرقانی در مورد 
. دسته اي طرفدار عدم دخالت مستقیم و دادن و پخش نشریات سیاسی از جمله فرقانی خودش. دو گروه جریان دارد

دلیلشان بر اینکه عدم . یگروه دیگر سران کار و مصادر امور اتحادیه جوانان پاك و روشن دل و مسلمانان واقع
ما در قبال فتواي آقا در موارد مشخص :دخالت صحیح نیست و باید موضع آشکار و مشخص بگیرند این است که

ما که عمل به احتیاط نمی کنیم پس مقلدیم و این چیزیست . یا مقلد هستیم و یا عمل به احتیاط می کنیم. چه کنیم
اینکه همچنان که قبالً دوم ). عقیده من حرفی است منطقی و بروبرگردي نداردبه. (که مقلد ما گفته و باید بکنیم

برایتان نوشته بودم فرقانی به احتمال قریب به یقین می تواند یعنی می گوید که رفتن پیش همدانی و مشغول شدن 
فرقانی چیزهایی البته من امروز که سه شنبه است هنوز حرکت نکرده ام و منتظرم که . ممکن استحسنمثل پیش 

تا دو سه روز دیگر اینها تهیه و ) بگفته فرقانی(ولی به احتمال زیاد . را که براي همدانی می خواهد بفرستد تهیه کند
الزم است من پیش همدانی که می . با شما در اولین فرصت تماس می گیرم و اطالع می دهم. من حرکت می کنم

لذا دو ورقه ضمیمه را بخوانید . زیرا ذهنم دارد کم کم دور می شود. ع شومرسم از آنچه در پنسیلوانیا می گذرد مطل
ي شک پیدا شده به هر حال باید در ماهیت مسافرتش قدر. هم دو سه روز پیش رفتبیدل. و سپس ارسال دارید

را بیدل از ما تاي آن 450من پانصد فرانک داشتم . ولی از نظر من و بیدل خیالتان نباید ناراحت باشد. جو می شدپی
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تا فرانک می شود از فرقانی 400،به هر جهت بلیط از اینجا به همدانی من) خیلی اسراف کاري کرد(قرض کرد 
خواهیم گرفت ولی از قرار او نیاز دارد و الزم است به پیش همدانی که می رسم برایش برگردانم و او نیاز به پول 

فعالً . را گفتممطالب تحلیلی قابل بحث فراوان دارم ولی ضروري ها. هم به جهت امري که در نامه قبل نوشتم دارد
سعید قربان شما . و ان اهللا لمع المحسنین. خدانگهدار شما

1080

53/خاموشی، سید مرتضی: از 

یزدي، ابراهیم: به 

14/2/1972: تاریخ

ارسال داشتم این هم بقیه فقرات به دنبال نامه قبلی که . امیدوارم که حالتان خوب باشد. سرورم درود بر شما
و 1را براي فقره شماره 2را براي عباس و 1. بچه ها و بازرگان. همه سالم می رسانند. منتظر اخبار شما هستیم. است

را هم که در نامه هاي قبل هو دو سه مطلب نیمه کار. خبر جدیدي ندارم. لطفاً ارسال دارید35را براي پالك 3
خواندن مراسالت را . به محض دریافت برایتان ارسال خواهم داشت. وز جوابی دریافت نداشته امبرایتان نوشتم هن

قربان شما. نظراتتان را نیزفراموش نکنید و 

1081

54/خاموشی، سید مرتضی: از

یزدي، ابراهیم: هب

1972آوریل 18: تاریخ

شما چرا اینقدر در راه بوده 6/12/50دانم نامه ی نم. امیدوارم که حالتان خوب باشد. برادر عزیزم سالم بر شما
متاسفم که گویا این وضع متقابل است زیرا همیشه شکایت . آوریل دریافت داشتم15طوري که من آن را در روز ب

به هر جهت تاسف . در نامه ها به چشم می خورد!رسیدن نامه هاي من به عبارت ننوشتن نامه و خونسردي من
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به هر حال من نوشته بودم که تصمیم به اتخاذ شماره حساب در . ت من و شما هر دو خارج استاینجاست که از دس
خاطر دارم شرح دادم و گفتم که ممکن است پول را از طریق نک امریکایی ندارم که مفصالً اینطور که بهیچ با

International money orderد این پیشنهاد من صحبت نمی دانم چه شده که بدون صحبتی در مور. ارسال دارید
حاال دیدم که حقیقت مطلب با این وضع پست و . میان کشیده ایده در مورد عدم اتخاذ شماره حساب بانکی را ب

نرسیدن یا دیر رسیدن نامه هاي من اگر بخواهم باز هم کش بدهم خالصه وضع من در اینجا خیلی خراب تر خواهد 
دالر از مدرسه یا بچه ها قرض 150ه تغییر مکان کرده ام عموماً ماهی ماهی ک5زیرا هم اکنون در عرض این . شد

خالصه . دالر شده این است که با توجه به زیاد شدن حجم کار درسیم دیدم که بله600البته تقریباً حدود . کرده ام
ختانه من با او شخصیتی است و خوشبدوست عزیزم را که بسیار جوان باایمان و باگفتم بهتر است این آدرس بانکی

: ...    آدرس بانکی عبارت است از. هستم بدهم و شما پول را به نام و به حساب او بگذارید و او به من خواهد داد

با نزول . باید غرض کنم که خیر همان موقع حرکت شماره حسابم را بستمراستی گفته اید آدرس بانکی قدیم 
به هر حال شما فعالً . ملت را می خورند حتی المقدور نباید کار کردخورانی چون بانکداران آمریکا که شیره جان 

چه می شود کرد باید ساخت . دالر حداقل الزم دارم150تا 100خالصه ماهی بین . به این شماره حساب بگذارید
و پشیزي تا انشاءاهللا در آینده نزدیکی این کاغذ پاره اي را که ارزشش صرفاً یک ارزش بوروکراسی و اداري است 

صدیقمخصوصاً . از قول من به همه سالم برسانید. نمی ارزد براي زندگی در این منجالب معیارهاي غلط بگیریم
قربان شما. خانم و بچه ها

1082
55/خاموشی، مرتضی: از
)کمال(یزدي، ابراهیم : به

1972می 12:تاریخ

نامه خطاب به پدر و مادر . امیدوارم که راحت وجدان و سالمت تن در شما جمع باشد. کمال عزیزم سالم بر شما
مطالعه پس از(اما در مورد حساب . ارساللطفاً) اگر اشتباه نکنم(3119و خطاب به برادر به صندوق 35را به پالك 

دار و اگر نه کس دیگري ندوقدار صحیح است مال صندوقنام یکی از دوستان را اگر صآدرس بانکی و) نامه برادر
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شاید الزم هم نباشد که آدرس بانکی را همراه نام طرف بنویسید و فقط شماره حساب و آدرس بانک کافی (را 
البته اگر شد که آدرس مستقلی هم براي . در محلی که براي آن در نامه به برادر خالی گذاشته ام قرار دهید) است

نمی. در انجام راه باال دریغ نشود که نیاز به پول خیلی شدید استالبته فعالً. ود خیلی عالی خواهد بودمن تهیه ش
بشود گفت یا محکوم کرد که این اشکاالت بخاطر تعجیل است زیرا آیا شما براي پیمودن در حیات دانم که واقعاً

خور عنایت متشکر، باشد که خدایش جزاي درلی از لطف شما خیلی خی!قانه باعجله نخواهید دوید؟جاوید عاش
قربان شما سعید     . خواهم از دیر جواب دادم چون قدري گرفتاري زیاد داشتیمعذر می. کند

.پست کنید) برادر(صله پس از دریافت و تکمیل راستی دو نامه فوق را بالفا

1083

56/خاموشی، سید مرتضی: از 

یزدي، ابراهیم: به 

24/5/1972: تاریخ

علت رفتن . هنوز یک ماه و اندي به پایان این ترم باقیست. موفق باشید. به نام خدا     سرور گرامم سالم بر شما
را 360bucks. بهرامی براي کار تابستانی چیست؟ هنوز فرصت براي تصمیم هست و منتظر توضیح و جواب فوري

girlمورد کتابچه سیاه جوانان آمریکایی عکس هاي راستی در. به آدرس و نام همدانی بگویید پست کنند

friend االن خودش نیست که از او بپرسم و قطعی بگویم. شاید با هم خارج نکنید بهتر باشد(هاشان را خارج کنید .(
ارسال دارید لطفاً جداگانه نه با ) جدید(به آدرس زیر من Registrered / special Deliveryو خود کتابچه را با 

بنویسید که چگونه بوده و اگر راه خوبی است من بعد نیز bucks 360راستی توضیحی در نحوه ي دریافت . مه
فراموش نکنید که همه باید . را به آدرس تلکا3و 35را براي پالك 2و 3199را به آدرس 1. همین روش ادامه یابد

. زش می طلبم علتش یک مشغولیت فوق العاده بودضمناً  از دیر شدن جواب نامه پو. خوانده شودابوخلیل توسط 
و اما در مورد منزل ما براي سرعت در کار و کسب و ضمناً نزدیک تر بودن به امنیت به منزل جدید اسباب کشی 

بیروت : اگر کاري با بهرامی داشتید یا چیزي براي او می خواستید بفرستید ازین پس به آدرس زیر بفرستید. کردیم
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نامه اي که گویا مسئول مالی شرکتی که مستعان و کاشانی در آن ). ه انگلیسی بنویسید بهتر استب(7431ب .ص
حقیقت مطلب من . یم تا اعضاء پول مرتب بپردازندمشغولند براي من نوشته و در مورد اینکه چه تدبیري اندیشه کن

ود که من به کاشانی مشکل را ذهنم کامالً خالی است اگر ممکن است با مستعان تماس گرفته شود و گفته ش
ماه 2ماه یا 1راستی من در جلسه سالیانه شرکت هم که شاید .ز راهنمایی هاي او استفاده شودگزارش کردم تا ا

خدا نگهدار و یار و . چه پیشنهاد می کنید؟ از قول من به همه سالم برسانید! دیگر باشد نمی توانم شرکت کنم
سعید قربان شما. اشدما و همه ي جانان بکمک کار ش

1084

57/خاموشی، سید مرتضی: از 

یزدي، ابراهیم: به 

1972/ژوئن/6: تاریخ

ضمیمه را -1: اما بعد. و وجدان شما خوشنود. خداي بزرگ یار و مددکار شما باشد. برادر عزیزم سالم بر شما
امیدوارم که دنبال . نامه اخیرتان که از بی خبري از بهرامی شکایت کرده اید3در -2.ارسال دارید35براي پالك 

در مورد جابر باید بگویم تا آنجا که اطالع دارم حالش خوب و -3. شود جریان امور براي پریودي در اختیار نبود
همانطور که ذکر کرده در مورد کتابچه هاي سیاه-4. او حالش خوب است. هاست لبنان را ترك کرده استمدت
از لطف شما در این مورد بسیار تشکر میقبالً. براي بهرامی ارسال داریدSpecialیاRegisteredتوانید با ام می

-6. راجع به وجه عرض شد که خیلی بجاست بنام همدانی ارسال دارید-5.کنم زیرا که عجیب مورد لزوم است
توضیح الزم بود که . قرار بوده است که از محلش براي کار خارج شود) ماه قبل(راستی شنیده ام سعید آخر این ماه 

ولی به هرحال اگر از محلش رفته است بهتر است که یک . هاي قبلی گفته بود چندان جور نبودچرا زیرا با حرف
Change Addressبه آدرس کاشانی درpost officeرود تا اینکه نامه باقی بگذارد تا اینکه نامه هایش به آنجا ب

. ولی به هرحال توضیح در این مورد ضرورت دارد و بدون آن کار قدري مشکل است. هایش از جریان بیافتد
عرفهقربان شما . خدانگهدار. خواهمموفقیت و سالمتی روحی و جسمی شما را در خدمت از خداي بزرگ می
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1085

58/خاموشی، سید مرتضی: از

ابراهیمیزدي،: به

ژوئن9: ختاری

نامه مفصلی که نوشته . توفیق شما در انجام آنچه خیر و کمال است آرزو دارم. به نام خدا      برادر گرامی با سالم
رسیده اند دو نامه 11پیام ها تا . شما/ 27/5و همین طور نامه ) به علت حوادثی که می دانید(بودید دیر به دستم رسید 

در مورد آنچه در جواب نامه هاي ما در نامه .اطالع و جواب فرستاده بودید خواندماي هم که رونوشتش را براي
چون شنیده ام که می آیید ولو با (ت شود بحی دهم که در صورت امکان حضوراً صمفصلتان نوشته بودید ترجیح م

ت و در نظر داشتن در مورد کلیه اشکاالتی که در راه پیش می آید فقط صداق. و قضایا روشن تر گردد). تاخیر
ما امید داریم که باالخره کارمان در راه خدا و براي خیر . هدف بزرگ تر می تواند حالل باشد نه احیاناً جوابگویی

خواستن . بودن را اعالم کرده اید بهتر از نکردن آن استارگان نهضتاینکه . مردم باشد و شما هم همین طور
رده باشد این مساله اي بوده که از خیلی قبل شما و دیگر رفقا در نظر داشته هاي ما شاید فقط اعالم آن را تسریع ک

کم به ایران خدمت نکرده و کسی منکر ایمان و صداقت رهبران و نهضت آزادي. اید و ربطی به تقاضاي ما ندارد
کرده انکار نقش علت اصرارهاي ما صرفاً بها دادن هر چیز به اندازه ي خودش بوده است نه خداي ن. اعضایش نیست

م و نهضت یکی از ما به همه تجربه هاي مبارزاتی مردم ایران احترام گزارده ای. مثبتی که نهضت در ایران داشت
طور که می دانید وظیفه مان را فراتر از حد مرامنامه و فعالیت نهضت دانسته ایم و معتقدیم که هر آنهاست ولی همان

کار کند و به پیشاهنگان یاري رساند ) فقط(خطر استراتژیک مبارزه ي مسلحانه سازمان در حال فعالیت صرفاً اگر در 
که هدفی جز «ما به عنوان روندگان راه جنبش مسلحانه از همه نیروهایی . در شرایط حاضر خدمتی را انجام می دهد

نیروهاي دردمند کمک می طلبیم دست هاي پاك را می فشاریم و از همکاري با کلیه » آزادي ایران عزیز ندارند
از دو نامه اي که تایپ بود و فرستاده بودید نامه دومی غیرمغرضانه است اما اولی متاسفم که . استقبال می کنیم

. ـ است و از او بعید نیست که بدتر از این هم بکندـ ج فنویسنده آن به احتمال قریب به یقین آقاي . مغرضانه است
کرده ایم ممکن است خطاهاي زیاد بکنیم ولی از آدم هایی که صرفاً درد خود البته ما هرگز ادعاي معصوم بودن ن
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ما روي کارهامان مسلماً فکر می کنیم و انتقاد را هم می پذیریم ولی . دارند انتظاري جز فحاشی و بدتر از آن نداریم
ا کراماً و اذا خاطبهم مرواذا مروا باللغوو : به نویسنده نامه اول جوابی نداریم که بدهیم چه در قرآن هست

، مبارزه با رژیم را برمی گزید به امه ي اول ـ به جاي مبارزه با ماکاش نویسنده محترم ن.الجاهلون قالوا سالماً
فعالیت خود علیه رژیم می افزود و اگر سهمی در مبارزه در دو سال اخیر داشته آن را تکامل می بخشید و آنها را که 

ما فقط او را به مراجعه مجدد به وجدان و ایمان . از همه چیز خود گذشته اند اینطور مورد تردید و اتهام قرار نمی داد
او را به انصاف دعوت می کنیم تا شاید آن همه کار مثبت را نادیده نگیرد و فقط بر . فرا می خوانیم) تاگر هس(

که ادعاي (با او سر دعوا نداریم اگر قصد اصالح امري را دارد چرا از شیوه ي مسلمانی . زخم ـ اگر باشد ـ ننشیند
لی سبیل ربک بالحکمت و الموعظت الحسنت اُدع ااستفاده نمی کنید؟  ) دلسوزیش اگر نه رهبري را دارد

سوره نمل آیه (و جادلهم بالتی هی احسن انّ ربک هو اعلم بمن ضلَّ عن سبیله و هو اعلم بامهتدین
زیرا معتقدیم که فقط . اشکاالتمان رفع خواهد شد. در طول راه تکامل خواهیم یافت. ما به راهمان ایمان داریم)  125

در عین ) و من جاهد فینا لنهدینهم سبلنا(ش و جهاد می کند خدا او را هدایت می کند کسی که در راه خدا تال
برادر گرامی شما هم . ول را هم هدایت فرمایدحال از خدا می خواهیم که اگر صالح می داند نویسنده ي نامه ا

بفرستید در عین حال بهرامیي فقط برامطالب و انتقاد مربوط به ما را ـ که امري طبیعی است و به دستتان می رسد ـ
دید مالقاتی بکنم و چند روز است از او خبر ججمال اخیراً نتوانسته ام با . که همه رفقا را عزیز و محترم می داریم

روي یرابطه بهرامی با خانواده اش بی فایده است شما وقتی روي آن نگذارید در نامه اي در آینده آب پاک. ندارم
یا کس دیگر را که مفیديآیا برایش پولی فرستاده اند یا نه؟ شرح حال یا مطلب راجع به . دستشان خواهند ریخت

نوشته بودید رفیق ما از پاریس فرستاده بوده موجب تعجب ماست فتوکپی آن را بفرستید چنین مطلبی از طرف ما 
بهرامی.  روز می فرستمرا که فقط عربیش را گیر آورده ام امخانم لیلی عسیرانکتاب . فرستاده نشده است

جوهر خودنویس هاي متنوع اگر کار شود -2. ه مواد سمی حشره کش و طرز ساختاجع بر-1: بطور خالصه
بریده -4. قیمت یک ماشین کوچک افست و امکانات ارسال از آنجا به این طرف ها را تحقیق کنید-3. عالی است

. روزنامه ها که می فرستید ادامه دهید
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59/خاموشی، سید مرتضی: از 

یزدي، ابراهیم: به 

1972ژوئن 26: تاریخ

تصمیم گرفتم که شماره : اما بعد. امید به اینکه حالتان خوب باشد. به نام خدا        آقاي دکتر یزدي سالم بر شما
ببخشید، و من با توجه به مشخصات صندوقی را،. حسابی در بانک براي جمع پول براي مخارج نهضت تهیه کنیم

بوده و ایشان با دادن حق امضاء و کشیدن چک و خانم حریريشماره حسابی را پیشنهاد کردم که متعلق به 
من عیناً شماره حساب و آدرس و تمام . گذاشتن و برداشتن پول و هر چیز دیگر آن را در اختیار من گذاردند

ستفاده و عدم استفاده از این شماره حساب بدین بدیهی است تصمیم در مورد ا. مشخصات را به پیوست فرستاده ام
دوم موضوع یک صندوق پستی بود که براي مکاتبات و ارتباطات تعبیه . منظور بستگی به نظر و تصمیم شما دارد

و یا قسمتی از (از طریق آن خواهد بود دکتر چمرانو این همان صندوقی است که مکاتبات ما با آقاي . شده است
,P.O.BOX: 843, Union City:آدرس آن. صورت صندوقی است که بدین منظور تهیه شدهبه هر) مکاتبات

Calif.94587

که با هر یک از سه جزء نام یا حتی براي نامه هاي نیمه سفارشی با اسم »سعید سید عرفه«نام صاحب صندوق 
را با این ) مقصودم پست سفارشی(هایی غیر از این اسم دریافت نامه ممکن است ولی فقط مطمئناً نامه هاي سفارشی 

کنم تا دو سه روز جریانات ارتباط مکاتباتی در دست تهیه است و فکر می. اسم یا یکی از سه جزء این اسم بفرستید
. فعالً خدانگهدار. که البته براي ارتباط با آقاي دکتر چمران می باشد. یا سه چهار روز دیگر خدمتتان ارسال شود

مرتضی خاموشیقربان شما 
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60/خاموشی، سید مرتضی: از 

یزدي، ابراهیم: به 

1972ژوئن 28: تاریخ
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دریافت شد و روي آن 16/2/72نامه شما مورخ -1: اما بعد: اینکه موفق باشیدامید به . برادر عزیزم سالم بر شما
ماه دیگر امکان کار کردن در آن هست ادامه 3یا 2فعالً شغل ما همین کفشداري فعلی که گفته شده تا -2. فکر شد

35وین است به پالك بو آنکه خطاب به ا3199دو نامه ضمیمه آنکه خطاب به برادر است به صندوق -3.ا کندپید
کمالدر این رابطه . ماه تصمیم اساسی تر در صورت لزوم اتخاذ خواهد شد3تا 2در طول این -4. ارسال شوند

مفاد نامه هاي ضمیمه جهت -5. پیش استی اگر بتواند آدرس دیگري در محل دیگري براي سعید بگیرد کار خیل
گذراندن تابستان در مسافرتی دوره جهت یک : طور خالصهبه . اطالع از هر پرسش جدید مطالعه دقیق شود

COURSEاحیاناً اگر کفشداري بیشتر از این قابل بهره برداري نیست همانطور که در -6.تحقیقاتی محتمل می باشد
فعلی تا این امر غیرقابل استفاده بودن کفشداري . نامه ها براي کمال برودChanging addressنامه قبل گفته شد باید 

-7. به سعید اطالع داده شود و او جهت نامه ها را  یا به بی جهتی یا به جهتی جدید بنابر پیشنهاد کمال متوجه سازد
آیا هنوز فکر می کنید کفشدار آدم مطمئن است ...) تلگرافات و نامه ها به هتل و غیره (با توجه به جریان هاي اخیر 

است هیچ ولی اگر فکر می کنید تحریک شده که باید مطالعه شود تا اگر چنین . و حس کنجکاویش تحریک نشده
طور کلی اصلی که خیلی مورد توجه است اینکه باید ب-8دریافته شود آیا صالح نیست تدبیر جدید اندیشه شود؟

به طور شخصی یا(جریانات طوري ترتیب داده شود که هر گونه کوششی براي دیداري از سعید یا تماسی با سعید 
و این مستلزم آن است که از کفشداري به بعد ردپایی بر جاي . به همان کفشداري ختم شود و به نتیجه برسد) یتلفن

در دو نامه قبل متذکر شدم که کتابچه هاي سیاه را با پست سفارشی براي صندوق -9. نباشد که بتواند دنبال شود
ترچه هاي ولی باید توجه شود که به دف) م در راه باشدشاید ه(پستی دانشگاه پست کنید ولی هنوز دریافت نشده 

در دو نامه قبل تذکر داده شد که پول از طریق همدانی و به نام او ارسال شود ولی خبر -10. سیاه احتیاج مبرمی است
دي به جریان عابهرامیسعی بر این است که تا حد ممکن جریانات امور مربوط به -11).  حتماً در راه است(نشده 

نامه اول محتوي خبر -12. بنمایید)با توجه به اینکه شما در جریان هستید(پیشنهادات الزم را . برگردد) از نظر عموم(
به هر جهت این بار رسید و اقدام ) شاید در دست یکی از واسطه هاست(تمام شدن پاکت نامه به دست من نرسیده 

نامه خطاب به -14.خدا یار شما. دیگر عرضی ندارم. ودطریق تماس همین صندوق دانشگاه خواهد ب-13. شد
سعید بهرامیقربان شما). اگر صالح است. (براي او ارسال شودبهروز
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61/خاموشی، مرتضی: از

ماکوئی، بهروز: به 

1972جوالي 8:تاریخ

ور که می دانی که من طمی دانم خیلی گرفتاري همان. هانمسالمت و سعادتت را خوا. برادر عزیزم بهروز خان
فکر می . و نه جواب تلگرافت را. از گرفتاري من همین بس که نه جواب نامه ات را توانستم بدهم. خیلی  گرفتارم

و اتفاقاً براي . گرفتارمچون واقعاً. به هر جهت از من چندان انتظار نباید داشته باشی.کنم جاي بخشش باقی است
تحقیقاتی برداشته ام که COURSEیک میم ندارم بیایم که هیچ براي تابستان نیزکنگره که نمی توانم بیایم و تص

البد از جریانات شلوغ و پلوغ . براي مطالعه به جاهاي مختلف مسافرت خواهم کرد و کمتر در محلم خواهم بود
به هر جهت نامه اي نوشتم تا هم سالمی خدمت تو و.داري ما که گوشه اي افتاده ایمداخل خیلی بیشتر از من خبر

امیدوارم که . مهم سالمی به همه دوستان علی الخصوص مرتضی و حسین و علی و عزیز و دیگران عرض کرده باش
قربان همه شما . همگی موفق باشید

1089

62/خاموشی، سید مرتضی: از 

یزدي، ابراهیم: به 

1972جوالي 13: تاریخ

18⁄6دو نامه . هاي خوب و دردمندبرادر گرامی پس از سالم و امید سالمت و توفیق شما و همه آدمبنام خدا  
دانید که پس از می. نویسمخیر ناشی از مسافرتم حاال دارم جواب میأشما را با تأخیر دریافت کردم و با ت26/6و

در مورد نامه هاي بهرامی . حال باید ساختبه هر. سابق استحوادث ماه مه در اینجاها کمی وضع نامرتب تر از 
نظرم خوبست خودش معتقد است که از بیخ قطع کند بهتر است در عین حال وضع را خودش با توجه ه پیشنهادتان ب

از نامه و یا خبر نامه اي برایش ارسال نشود و اگر چیزي برایش رسید فعالً. به پیشنهاد شما برایتان خواهد نوشت
به ما اطالع ) نظیر بریده آن دو نامه که فرستاده بودید(شود در مورد اظهارنظرهایی که راجع به ما می. فرستاده شود
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آقاي (درباره نویسنده نامه اولی . ها ولو خیلی منفی و حتی مغرضانه هم باشد براي ما مفید استموضعگیري. دهید
و ایشان ارادت خود به ملت و شهدا را فراوان نشان باید بگویم که چنان نامه اي نمونه اي از کارهاي ایشان است) ج

گشته است حمالت اخیر رژیم که هر روز بیش از ) و اذا مروا باللغو مروا کراما(داده اند که همگی مشمول همان آیه 
کند و خوب پردازد صحت موضعگیري نویسنده نامه را اثبات میمی) بطور خاص(یک ساعت فقط به فحاشی به ما 

ولی به حمداهللا آنقدر پیوستگی مردم . کنیمدهد که کدامیک از ما به موازات یا منطبق با خط رژیم کار مینشان می
غیر از برنامه رادیو چه بصورت . به ما زیاد است که رژیم را مجبور کرده اینقدر در مورد ما عکس العمل نشان بدهد

آید، رژیم خود مجبور اخبار و یا آنچه در روزنامه ها میگفتارهاي مذهبی و یا در مجله خبري و یا شعارهاي قبل از 
نقل کرده بود با عکس المحررو "وفا"را که از قول خبرگزاري رضا شده که خبر خبرگزاري فرانسه راجع به 

رضا در کیهان چاپ کرد و درشت نوشت که رضا در اردن همراه با فداییان علیه ارتش ملک حسین جنگیده بوده و 
عکس هایی که کیهان از اشیاء مکشوفه در یکی از خانه هاي بچه ها انداخته . را شهید ایرانی نامیده استالمحرر او
دهد که رژیم چگونه مجبور شده اعتراف کند که بچه ها در چنان شرایطی توانسته بودند آن همه امکانات نشان می

خرداد سالگرد 4عکس اعالمیه . هاي دیگرتابتسلیحاتی و انتشاراتی فراهم آورند که دفاعیات را چاپ کنند و ک
هذا من فضل. رژیم مجبور شده  با فحاشی هایش بنفع ما تبلیغ کند. در کیهان پیداست... شهادت محمد وسعید و 

در مورد پول . خدا ما و همه مردان دردمند را یاري کند و خطاها را که قاعدتاً وجود دارد اصالح بفرماید...ربی
در مورد ضرورت تهیه آن جواب مثبت . ژوئن12دالر دریافت شد حدود 500و400خبر دارید که یک خبر دادم و

کنیم با تشکر مادي بشود از آن استقبال میقا و عالقمندان چه مادي و چه غیراست هر کمکی که از طرف رف
ت اگر ترتیب یک جریان پذیر اسجمع آوري کمک به عناوین مختلف و به مناسبت هاي گوناگون امکان. فراوان

هاي شما مهم در مورد مسافر اوالً قضیه اعتماد مطرح بود و هست و برداشت. بهتر) ولو کم(مرتب هم داده شود 
البته مکاتبه خواهم کرد ولی بد . ل اکتبر صورت بگیرد بهتر استیو ثانیاً مسافرت او اگر در اواخر سپتامبر یا اوا. است

تا اواخر سپتامبر . خوب نیست و او نباید از طریق مدرسه جمال تماس بگیردجمالنیست بگویم که وضع مدرسه 
مسافرت خود شما به تأخیر افتاد خودتان گویا پرسیده بودید که نظر ما . آمادگی کافی براي دیدن آن رفیق نیست

تواند مفیدتر از کنیم چون میما کار خاصی نداریم ولی از مالقات حضوري استقبال می) از جمال شنیدم(چیست 
فرستم چاپ شده که غیر از نمونه اي که میاخیراًمیهن دوست و مهدي رضایی: دفاعیات برادران.مکاتبه باشد
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نحوي با پست ارسال خواهید داشت فقط بگویید آیا به همین ه اگر سفرتان خیلی به تأخیر بیافتد مقدار کافی را ب
از این پس بطور مرتب اخبار را از پاریس برایتان می. رسد یا نههم می"هبارنامه شد"فرستم بسته آدرس که نامه می

سعیدموفق باشید . از خدا خواهیم توفیق عمل. ریاتطور نشنامه ها به آدرس دانشگاه بیاید و همین. فرستم

اگر کسانی که دقت بیشتري . رسیده که در محل خودش برایتان ارسال خواهد شداخبار زیاد و جالبی اخیراً
خیلی –ید آبا توجه به انتخاب اخباري که با افکار عمومی امریکایی جور در می–دارند به ترجمه آنها بپردازند 

ترجمه مطالب . گونه حساسیتی برنیانگیزدها را جلب کند و هیچاخباري که عواطف عمومی غربی. مفید است
. خاصی که امضاي سازمان را دارد براي ما فرستاده شود تا ترتیب نشرش را بدهیم بدون دیدن ما چیزي نشر نگردد

که دفترچه سیاه گیر بیاید در صورتی. غیر از مواردي که در نامه اي نوشته بودم که اگر رویش کار کنید خوب است
.زمین خدا وسیع است و ما هم بنده خداسر. الزم نیست فقط خودمانی باشد. مفید است
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63/خاموشی، مرتضی:از

یزدي، ابراهیم: به 

21/7/1972: تاریخ

خواهید از اینکه نامه ما را خوانده اید و می. یادداشت شما رسید. بسمه تعالی                برادر سالم موفق باشید
تر امیدوارم نظرات ما بیش از پیش بر شما روشن. مجاهدنظر خودتان را بنویسید خوشوقتیم و بخصوص از تعویق

هم . زوه هاي چاپی هم رسیدج. توانید بفرستیدمین شکل میهبه. خیلی خوب است. کتابچه سیاه رسید.گشته باشد
در نامه مفصل .فرستادجمال در نامه اي نظرات خودش را نوشته که خواهد. ري و هم تکثیر دفاعیات و مجاهدگفتا

تر هم امروز برایتان مییک پاکت بزرگ. رسیده بود) دو پانصد دالر(اشاره کرده بودیم که دو هدیه کاغذي 
سعید . فرستم

1091
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64/خاموشی، سید مرتضی: از 

یزدي، ابراهیم: به 

1972جوالي 23: تاریخ

و آنکه خطاب 35است به شماره لطفاً ضمایم را آنکه خطاب به والدین . به نام خدا     برادر عزیزم سالم بر شما
البته لطفاً از . ارسال دارید تا او به دستش برساندمستعاناگر آدرسش دارید به آدرسش و اال براي است،عباسبه 

. م الزم باشد شرحی مجمل از اوضاع سعید براي ما بنویسیدفکر کن.که ضروریست. مطالعه محتوي ها دریغ ننمایید
. موفق باشیدقربان شما . دیگر عرضی نیست. قبالً نامه هایی ارسال شده که منتظر جوابیمآیا روبراه است یا نه؟

منتظر نامه هاي بعدي شما . پاکتی که در آن بریده روزنامه و کاتالوگ گذاشته بودید رسید ممنون. خدانگهدار
. نامه قبالً فرستاده ایم. ستیمه

1092

65/خاموشی، سید مرتضی: از 

براهیمیزدي، ا: به 

ت/ب:تاریخ

مسلم است که در چنین موقعیتی کور مادرزاد باید خیلی از چیزها را .) صفحه اول و دوم نامه در دسترس نیست(
ر ورطه خطا سرنگون شود به صورت صرف و خبریش قبول کند و اال صددرصد به خطا رفته و یا احتمال اینکه د

فکر می کنم این تسلیم بر عمل در داخل بودن را یک تجربه دیگر نیز تایید می کند و آن تجربه همه جا .زیاد است
به جبر ماهیت خوب : هر جا عملی انجام شود و به هر شکلی. عمل ماهیت خود را نشان می دهد: دیده شده ایست که

ه کوشش کسانی که سعی می کنند اعمال و این بدان معناست ک. یا بد خود را به همان صورت نشان خواهد داد
که روابط با ایران ناصردر این مورد نیز فراموش نمی کنم که . مشخصی را به صورتی توجیه کنند بی فایده است

و چه ! چه توجیهاتی که بر این کار ناصر نمی کردجمال دوستان ما علی الخصوص ) آخر عمرش(برقرار کرد 
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در . و ماهیت غیر انقالبی آن را توجیه کند. صحبت آن را منطقی جلوه دهدکوشش هایی که خالصه بتواند با 
و چه کثافتی به دامن . دنبال می کند می بینیم که چگونه استسادات صورتی که همین حاال سیاست ناصري را که 

جیه براي تو»چینی ها«چنین است کوشش هم. سایر دولت هاي عربی زده استدولت هاي عربی همراه با سیاست
و باز همچنین است کوشش  ما براي توجیه اعمال روحانیت و » ضدانقالب«جهت عملی اخیر چین در روابطش با 

هزاري هم که ما زور می زدیم و می زنیم که روحانیت را پیشرو جلو . طرفداري از آن که می کردیم و می کنیم
البته در گذشته کمتر ولی هم . زندا را میدهیم ولی همیشه این عمل روحانیت  است که پنبه تمام کوشش هاي م

بدین ترتیب که میزان عملی روحانیت . اکنون که مبارزه وارد مرحله عالی مسلحانه خود شده این پنبه زدن بیشتر شده
می دارد ده از روي غیرانقالبی بودن آن برو میزان همگامی و میزان فداکاري و مبارزه اش در صفوف مبارزین پر

رات را براي پرده پوشی بر روي جاحاال هر چه ما بخواهیم با حرف هاي گوشه و کنار حض) استثنائاتالبته سواي(
حرف هایی که اغلب مقدمه و موخره اش با اصل انقالب و مبارزه نمی خواند بگذریم از زدنشان گنده کنیم

این است که به عقیده من .و هستندوده روحانیت مترقی که در هر زمان همراه با توده مردم و پیشگامان مبارز همراه ب
تکیه بر اصل عمل داشته باشیم و هر چه می توانیم از تطبیق عمل با فکر خود ) برخالف سنت قبلی(هر چه بیشتر باید 

و در غیر . و این امر صددرصد ضروري و الزم است. احتراز کنیم و هر چه بیشتر فکر خود را با واقعیات تطبیق دهیم
از موارد خیلی مهمی که . مبارزه خدمت نکرده ایم و خود را در خطر خطاهاي بزرگ قرار داده ایماین صورت به

وها در اتحاد و برداشت از اتحاد نیرمسأله«. من روبرو شده ام و دریافته ام که در داخل خالف خارج عمل می شود
طور بود که براي تشکل ساً در عمل هم اینن می آمد و اسادهی به میاما در خارج هرگاه بحث از سازمان. »داخل است

سازمانی و مبارزاتی وحدت عقیدتی و ایدئولوژیکی را الزم می دانستیم و بر همین مبنا یا به حق و یا به ناحق از اتحاد 
. در صورتی که در داخل طور دیگري عمل می شود. ابا داشتیم» چپی«و در عمل با گروه هاي دیگر علی الخصوص 

همه گلوله ها بسوي «و همه در جهت . نیروها با هر عقیده اي خیلی اهمیت داده می شود» اتحاد در عمل«در داخل با 
و این امر عکس العملی در قبال بهره برداري دشمن از جدایی نیروها » امپریالیسم و ارتجاع داخلی به پیش می روند

هاي قبلی که به وسیله تبلیغات ت دشمن در حال حاضر می کوشد که با سوءاستفاده از حساسی. می باشد
بر روي حزب تودهکارانه تاثیر بدي که عمل غلط و روش خراباده از فکمونیستی و چپی و همچنین سوءاستضد

تا بدین وسیله ما با توجه به اینکه سهم مهمی از نیروهاي رزمنده را . توده مردم گذارده، گروه هاي چپی را بکوبد
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که هر دو این دو هدف در . تشکیل می دهند، هم صفوف مبارزین را منفرد کرده باشد و هم چپی ها را کوبیده باشد
لذا جنبش آمده و به وسیله اتحاد واقعی در . مبارزه می باشندصورت به ثمر رسیدن ضربات سهمگین تاکتیکی بر 

بین ) چه اصول وحدت واقعی در عمل حاصل می شود، نه در تئوري و حرف و محیط هاي خارج از عمل(عمل 
و تجربه کرده که . سهم مهمی از سیاست دشمن را خنثی و مواجه با شکست کرده» رزمندگان سالح به دست«کلیه 

و هم قدرت ضربتی خود را به این ترتیب به میزان قابل مالحظه اي . امر سخت نگران و در هراس استدشمن از این 
البته روشن است که این اتحاد بدان معنی نیست که ما دست از ایدئولوژي خود برخواهیم داشت . افزایش خواهد داد

ستی با فرزندان سالح به دست خلق از هر بلکه با حفظ اصول اعتقادي و سازمانی در امر مبارزه مشترك ضدامپریالی
که هم اکنون فداکارانه و با بینشی عمیق از ضرورت مبارزه بر علیه دشمن مارکسیست هاگروه و دسته به ویژه 

البته این امر ممکن است به این شکل در خارج امکان . دست اتحاد و همکاري خواهیم داد! وارد میدان عمل شده اند
است، بلکه به خاطر »اتحاد در عمل«ر چنین صورتی نه به خاطر غلط بودن و نادرست بودن تئوري نداشته باشد ولی د

چه چهره ها و واقعیت ها در عمل روشن می شود نه با اعالمیه (فرق کیفی داخل با خارج و خالی بودن خارج است 
. نیز عمل نموده و خواهد نموداین ضرورتیست که جنبش در داخل احساس کرده و بر مبناي آن...) و سخنرانی و 

. ما این امر را بر مبناي یک سلسله کلیات غیر صحیح بدانیم) همانطور که فکر می کنیم چنین باشد(حال ممکن است 
تخدیر و خالی بودن عمل در مسألهناشی از این است که ما در جو خارج قرار داریم و اي بسا که ولی این حتماً

ولی فکر می کردم دیدم هنوز یک راه . ه ناصحیح استتبکه ال. می دهد) دوستان آمریکا(ا خارج چنین دیدي را به م
براي تصحیح این برداشت داریم و آن تطبیق دادن فکر خود با عمل در داخل و آنچه که در داخل صورت واقعیت 

هم مهم است مساله نشر موضوع دیگري را که الزم دیدم حتماً آن را تذکر دهم و خیلی !  به خود گرفته می باشد
. است که دست به کار آن شده اید که چندان مطابقت با وضع جنبش در داخل ندارد» پیام مجاهد«نشریه این 

ولی حال که چنین نیست اینکه . بود خوب یک چیزي»سازمان مربوطه«اگر ارگان . است»منفرد کردن«زیرا یک 
بین گروه هاي در عمل بپردازند خود کمکی به همان سیاست گروهی صرفاً به طرفداري از یک گروه مشخص از 

یکی این و دیگر . دشمن است که جنبش اقدام به اتحاد را به عنوان اقدامی ضد آن به انجام رسانیده» سوءاستفاده«
» سیاسی«مثالً در بیانیه . هایی که به هنگام تکثیر در اعالمیه ها و بیانیه ها و یا اخبار صورت می گیردمشخص کردن

حقیقت اینکه اگر مشخص کردن به خاطر روشن کردن و تکیه بیشتر بر روي نکات . چاپ شدهپیام مجاهدکه در 
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به هیچ وجه چنین حاجتی برآورده نمی به این ترتیب که شما در این بیانیه مشخص کرده اید،. اساسی بیانیه باشد
و این مشخص کردن البته با توجه به همان سوابق . »همامر م«زیرا کل بیانیه عبارت است از تشریح از یک . شود

که به جاي خود فکر می کنم ناشی از همان عالقه قشري باشد،) از دوستمان هم دارم(فکري که در جریانش بودم 
خوب . در آتیه نیز در این موارد بیشتر صحبت خواهیم کرد.موارد نمی خورد و بلکه مضر استعالی ولی به درد این 

چوب و بقیه دریافت شده 360دیگر اینکه . یک فقره دفترچه سیاه دریافت شده منتظر مابقی هستیم: اما. شماحال 
اگر طریق ارسال آن را از استادیوم براي ما بنویسید ممنون می شویم زیرا که ترتیب مرحله بعدي باید داده . متشکریم

ون تلفن پس از آن مطلع گردانید و روشن تر خواهیم اگر ما از مضم. یادداشت مردك بالتیموري دریافت شد. شود
به نظرات شما . هنوز نظر جدیدي در کار نیست. در نامه قبل مطالبی به عرض رسیدسعیددر مورد برنامه آینده . بود

ی در مورد کار تابستان. براي ادامه وضع نیازمندیم شدیداً، علی الخصوص امکاناتی که در این زمینه در اختیار دارید
امید است رفع نیاز . مخصوص را مطرح کرده ام که حتماً دیده ایدcourseهم قبالً طرح مسافرت تابستانی براي 

بهرامیقربان شما . موفق باشید. فعالً چیز دیگري ندارم. نظرتان را در این مورد نیز بنویسید. کرده باشد

1093
66/خاموشی، سید مرتضی: از
ابراهیمیزدي، : به

1972اوت 10: تاریخ

وصول خبري از شما این بار کمی طول کشید، البد از این لحاظ . موفق باشید. به نام خدا      برادر گرامی سالم
امروز عصر کتابچه سیاه دومی را که . که به شما خو گرفته ایم، و نگران بودیم که نکند نامه اي گم شده باشد

جواب نامه ما و جواب نامه او . حالش خوب استسید آیا الزم است بگوییم ممنون؟ فرستاده بودید دریافت داشتیم
اوت گرفتار تشکیل نمایشگاهی در مدرسه 6تا روز جمالـ نامه مفصلش ـ آیا نامه او به شما رسید؟. نیامده است

راندن هم فرصتی او براي سر خا. اش بوده و بدجوري سرش شلوغ بود حاال چند روز هم مخلفاتش خواهد داشت
او از روي خلوص . مدام در کار مدرسه است و آرزوي ماست که کمی به کار دیگري بپردازد. برایش نمانده است

مهم این است که فقط األهم فاالهم را . نیت مخصوص به خودش، به آسانی خود را وقف می کند و مایه می گذارد
از اوقات ذره اي به یاد خود نیست و اي کاش این خود فراموشی او به معنی واقعی کلمه در بسیاري . در نظر بگیرد
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شاید تا چند روز دیگر بتواند نامه اي به . خدا یارش باد. صرف می شد) از آنچه بدان مشغول است(در کاري مهم تر 
نامه هاي بریده ي روز«لطفاً مقداري ) منظورم نوشتن نظرش درباره نامه اي است که ما به شما نوشتیم(شما بنویسد 

10-12حدود : نسخه4-3از هر کدام حدود . را که از هر کدام نمونه اي فرستاده اید مجدداً برایم بفرستید» انگلیسی
چندي پیش کتابی را که رسید یا نه؟ . ره اعالمیه هاي قمیروز پیش چند خبر برایتان فرستادم همراه با مطلبی دربا

علیه السالم حسین بن علینام دارد و درباره ي شخصیت » سلمانسیماي یک م«برادران تهیه کرده بودند و 
فعالً از رادیو بغداد هم دارد . صفحه بزرگ می شود رفقا در داخل به نام سازمان چاپ کردند150است و در حدود 

حسین نشان دهنده بینش فکري و عملی کتاب امام. دفاعیات هم دارد براي بار دوم پخش می شود. پخش می شود
درباره ي . وقتی رسید براي تکثیر می فرستیم. نسخه چاپی در دست نداریم وگرنه می فرستادیم. سازمان است

این درد و احساس مسئولیت و جدیت . همکاریتان ما الزم نمی بینیم تشکر کنیم فقط توفیق بیشتر شما را خواستاریم
بهرامی خدا یارتان . ن بادشما بر شما مبارك و افزو

1094
67/ خاموشی، سید مرتضی: از
یزدي، ابراهیم: به

15/8/1972:  تاریخ

کنم مطالبش که در فکر می. صفحه اي از دمشق پست کردم18برادر گرامی  سالم      یک هفته پیش یک مقاله 
براي انتشار هم به . کنیدمیجواب به برخی مسائل خاص است متناسب با جو خارج نیست، خودتان هم مالحظه

ه آنچه خواستید ب. خودداري کنیدکسی جز شما ارسال نشده از انتشار آن تا اطالع دیگري که خواهم داد فعالً
سعید  . عرضی نیستفعالً. تدریج ارسال خواهد شد

1095
68/، سید مرتضیخاموشی: از
، ابراهیمیزدي: به

1972سپتامبر 6:تاریخ
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اولین پاکت ارسالی شما پس از مسافرتتان رسید که دو تا 5/9دیروز . پس از سالم. برادر گرامیبه نام خدا   
من چند نامه و یک مجموعه عکس فرستادم که رسیدش را . پشت پاکت خط شما نبود. در آن بود) 13(پیام 

.اطرم رسیدهبه خ13جع به پیام جدید اما چند نکته که را. انشاءاهللا گرفتاري یا بیماري در پیش نبوده است. ننوشتید
مطالبی که در این پیام آمده نشان می دهد که برخی از یادداشت ها که قبالً فرستاده بودیم رسیده مثل گفتارهاي -1

تا از طرف سازمان تاییدي نشده به هوشنگ تیزابیراجع به شهید -2... رادیو ایران راجع به مارکسیست اسالمی و 
خواننده را به اشتباه می اندازد و » برادر مجاهد«ـ این اصطالح ) 2ستون اول ص (از او یاد نشود عنوان سازمان

در سر مقاله -3.براي جلوگیري از اشتباه خواننده.خواستار ترك آن در مورد کسانی که عضو سازمان نیستند هستیم
ر که قالبی خود را وابسته به سازمان معرفی خوبی که در رد اتهامات رژیم نوشته شده اشاره اي شده به آن دو نف

بالفاصله از مصاحبه دو مامور رژیم به نام ... سازمان «این نکته را طی یک یادداشت جداگانه بنویسید که . کردند
طی یادداشتی که در ایران پخش شده )مانیش را بنویسیدتاریخ خود(ژوئیه 18در روز کریمی و مصلحتیهاي 

- 5این یعنی چه؟. پهلوي به چشم خوردچند جا کلمه شاه -4. ب کرده استین دو با خود را تکذیهر گونه ارتباط ا
کشیده شده چیست؟ آیا مقصود این است که مردم ) 13پیام (2از ص 3منظور از خطی که زیر کلمه ظاهراً در ستون 

نظر نمی رسد که درست باشد زیرا تا آنجا این مطلب به یا کمونیسم مخالفند؟ » حساس مذهبیغیر از ا«واقعاً به دلیلی 
به نظر ما . اگر اسالم با آن مفهومی که ما از آن داریم برایمان مطرح نبود ما حتماً کمونیست بودیم. که ما فهمیده ایم

علت ناخوشایند بودن کمونیسم در جوامع اسالمی غیر از عدم آشنایی آنها به اسالم و نیز به مارکسیسم و تبلیغات 
اگر ما در خال بودیم کمونیسم را بر می . از هر دو جانب علت اساسی است همانا محتوا داشتن اسالم استغلط 

مردم فقط به دلیل . این کلمه ظاهراً اگر بدان معناست درست نیست. گزیدیم مثل خیلی از ملت هاي محروم دیگر
علی میهن دوستول در نقل قول از ستون ا6در ص -6.مونیسم روي خوش نشان نداده انداحساس مذهبی به ک

پیام این صرفاً یک اشتباه تایپی است؟آمده آیا» علوم انقالب» «علم انقالب«به جاي ) دفاعیات20متعلق به صفحه (
موفق باشید . منتظر نامه یا اخباري از شما بوده و هستم. در دو بستهخوبست ـ) تا10حدود (بیش از این هم بفرستید 

بهرامی 

1096
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69/خاموشی، سید مرتضی: از

یزدي، ابراهیم: به

29/9/1972: تاریخ

فرم هاي متعلق به -1.را دارد7/9و 19/8است تاریخ آخرین نامه تان که پیش روي من. برادر گرامی با سالم
مطلب مربوط به ... و 22همین طور شورشگري و چند تا از شماره . حامد و نامه هایش که بعداً فرستادید رسیده اند
رسید پول -2. گر بعداً هم برسند کمکی به آشناي ما خواهد کرداشریعتی و دو سه نمونه اعالمیه از آرشیو که 

متنی به آقا داده شد تا اجازه اش را بدهد که اجازه ي مستمر . ت حضوراً بدهمآماده هست که بهتر اس) چوب1500(
- 4.گویا فرستاده بودید رسیده بودند1500تاي منصور هم که قبل از 500-3. نداد ولی براي این مقدار اجازه داد

به . فتم که البد نرسیده استجواب ماند و گله داشت و گنامه برایتان فرستاده بود که بالماه پیش چند2حامد حدود 
جنگ -6. انقالب افریقا نرسیده-5. هاي خانوادگی و خصوصیش حاصل شدهر حال آنچه می خواست فرم و نامه 

مقداري -8. از این پس راجع به انتشار مطالب توضیح الزم را خواهیم داد-7. بی پایان همه براي منصور رسیده
قرار شده روز بعد از -9. به کارگران و اعتصاب آنان به خوبی قابل تکثیر استبیانیه مربوط . اخبار خواهم فرستاد

بهرامی.  عید فطر همدیگر را ببینیم جابر احتماالً اطالع داده است

1097

70/خاموشی، سید مرتضی: از 

یزدي ، ابراهیم: به 

12/10/1972:تاریخ

. ست که از شما خبري نیستامدتی. هایتان قبول باشدامیدوارم حالتان خوب و روزه. برادر عزیزم سالم بر شما
مقصودم اینکه نامه اي ننوشته اید و اتفاقاً باعث تعجب من شده لذا هر چه زودتر نامه اي بنویسید و ما را از حال 

د نمی داند شما خبر داری. مدت مدیدیست که بهرامی از پدر و مادرش نامه اي دریافت نکرده. خودتان مطلع گردانید
نباید به هیچ وجه با مستعانحتماً فراموش نکرده اید که دوستمان . چه شدآي توانتیاز آنها یا نه؟ راستی جریان 
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همانطور که قبالً گفتم در اصل بهتر بود که حتی در این مورد به . شخص ثانوي دیگري این جریان را مطرح کند
تا کجایش تمام شده است ولی اگر بر طبق همان طرحی ن کاردانم که اآلالبته نمی. شدشخص او هم ارجاع نمی

مهم نیز مسألهکه در حین مالقات ریختید که این جریان را از طریق مستعان حل کنید، عملی شده است، باید به این 
ما را در جریان کم و . خوب حتماً پیشرفتی هم شده. توجه شود که فقط محدود به خود مستعان شود و نه دیگري

راستی . ر بگذارید ببینیم به کجا رسیده و احیاناً مشکلی هم در بین هست یا نه و نظر خودتان را هم بنویسیدکیف کا
. منتظر نامه شما.امیدوارم موفق باشید.ارسال دارید35جریان مسافرتان چه شد؟ لطفاً نامه ضمیمه را به شماره 

خدانگهدار قربان شما

1098
71/، مرتضیخاموشی: از
، ابراهیمیزدي: به

1972اکتبر 29:تاریخ

خیلی خوشحال . خبر سالمتی شما رسید. و روزه هایتان قبولامیدوارم حالتان خوب باشد. ر شماسرورم سالم ب
به .البته می پذیرم که گرفتاري فراوان دارید. ولی فکر می کنم از حد ضرور هم براي من کمتر نامه می دهید. شدم

پیام را هنوز کامل نخوانده ام و لیکن سایر . پیام همراه با قطعنامه و سایر مطالب رسید. باشیدهر جهت سالمت و موفق 
ید که در نامه ي جداگانه اي و با فرصت بیشتر و شاید توضیح بیشتر مطالبی در مورد آنها هاجاره بد. مطالب را چرا
و کماکان . بهرامی حالش خوب است سالم می رساند.ن چندان فرصت آن کار برایم نیستچون اال. برایتان بنویسم

سعید هم منتظر . در نامه قبل از شما در این مورد قضاوت و نظر خواسته بود. نگران دریافت نامه از ابویش می باشد
کنید چه عوامل دیگري تدارکش در این راه ضروري فکر می: راستی می گفت که. نتیجه فرم مخصوص است

دو خبر ضمیمه را برایتان فرستادم فکر کردم بدانید بد نباشد . فکر کنیدمسألههم قدري روي این بد نیست شما. باشد
. ارسال دارید3199را در صورتی که جوابی نیامده و پولی نرسیده به 2بفرستید و 35از نامه ورق ضمیمه دیگر را به 

خدانگهدار شما قربان شما . به همه سالم برسانید
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عدن ـ تسربت انباء من ":ظائرات ایرانیه تضرب ثوار ظفار: 1972اکتبر 26خمیس جریده المحرر
و تفید التقاریر القادمۀ من هناك . الخلیج العربی تفید بان الطیران االیرانی یشارك فی ضرب الثورة المسلحه فی ظفار

و تضیف هذه . عن خمس طائراتاالیرانیه التی تشارك فی هذه الهجمۀ الرجعیه الجدیده ال تقل عددالطائراتان 
. اکثر من عشرت االف جندي ایرانی» صالله«التقاریر قائله بان هناك حملۀ جدیده علی الثورة حیث وصل الی مدینه 

وصول رئیس االرکان االیرانی الی «: 1972اکتبر 22جریده المحر راالحد -)این عین متن رونامه است... (
بلوما سیه مطلعۀ ان رئیس ارکان الجیش االیرانی وصل الی صنعاء مساء اول من مصادر د» المحرر«علمت » صنعاء
و قد احیط خبر وصوله بالسریۀ المطلقۀ، کمالم تذع السطالن الیمنیه شیئاً عن . علی رأس و فدعسکري) الجمعه(امس 

.)این هم عین متن روزنامه است(".وصوله

1099
72/خاموشی، مرتضی: از
یزدي، ابراهیم: به

1972نوامبر 14: یختار
به هر حال . مشغول هستیدیطور که پیداست خیلاین. که حالتان خوب و موفق باشیدامیدوارم . برادرم سالم بر شما

منزل خبري مدت مدیدیست که از.به جنبش توفیق رفیقتان باشدامیدوارم که در راه هدف هاي سازنده وکمککار
کنید که زدن ولی فکر نمی. نمی دانم شاید که هم اکنون نامه اي در راه باشدنبوده،طور نیست البته قبالً هیچگاه این

صورتی کهرالبته این د. ضروري باشد3199به صندوق » چرا شما و خانه هیچ نامه نمی دهید«تلگرافی به محتوي 
بد نیست مطمئن شویم که و می گفت که. راستی سعید نگران کانال ها می باشد.هنوز نامه اي دریافت نشده باشد

کانال ها درز نکرده است و اینکه اگر بتوانیم به طریقی یک آزمایشی به عمل آوریم و از سالمت کانال ها مطمئن 
زیرا در صورت هر گونه ترکی باید فکر دیگري بکنیم یا مثالً کانال هاي جدیدي بسازیم تا آب به . شویم بد نیست

جریان فرم به خوب. که خداي نکرده زیر آوار بمانند. بیش از این عمیق نشودو یا اگر کرده. ی رسوخ نکندیجا
قدر طول کشیده، اشکال کار کجاست؟ راستی کس دیگري غیر از مستعان هم در جریان امر چطور آن. کجا کشید

بهترین وجه باید به مسألهفکر می کنم باید توجه داشته باشیم که مواظب عدم همه گیر شدن . امیدست که نه. هست
من را در جریان امر و آنچه می گذرد . و اگر چنین احتمالی می رود شاید الزم باشد اساساً فرم فراموش شود. بود
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24فراموش نشود که هر چه زودتر فرستاده شود بهتر است چون بلیط من . بگذارید البته تا آنجا که ممکن است
حتماً همه بزرگ شده . بچه ها چطورند. اید بلیط جدید بخرمدسامبر موعدش سر می رسد و اگر دیر شود آنوقت ب

خدانگهدار قربان شما  . بفرستید35فقط ضمیمه رو به . خوب دیگر عرضی ندارم. خدا کند همه سالمت باشند. اند
بهرامی  
1100

73/خاموشی، سید مرتضی: از 
یزدي ، ابراهیم: به 

26/11/1972:تاریخ

بود و دو نامه و یادداشت و 4/11/72پاکتی را که مورخه . سالم و موفق باشید. سالمبرادر گرامی بنام خدا    
چند روز . علت دیر رسیدن نامه ها وضع نامرتب پست اینجاست. شماره پنج مجاهد در آن بود امروز دریافت داشتم

آنچه را که در نامه نوشته اید که قبالً فرستاده . فرم را براي بهرامی انشاء اهللا بفرستید. یش یک نامه برایتان فرستاده امپ
را حدود ده روز پیش دیدم و حاال چهار پنج روز است که به روسیه جمال. محرر و غیره. بودید مدتی است رسیده
شتم و فعالً هم لزومی به فرستادن من از جریان جمال و خواستن و فرستادن پول خبر ندا. رفته همراه با آقا موسی

شکلی که برادران داخل تهیه و تنقیح ه بجزوه شناخت. از آنچه راجع به مشهد نوشته بودید اطالعی ندارم. نیست
تایپ شده شورشگريکتاب . را نمونه فرستادم"روستا و انقالب سفید"کتاب جدید .  کرده اند در خواهد آمد

را بدون نام مترجم و یا ناشر منتشر کنیم و از شما نظر خواهیم آنقبل گفتیم که میاالن پیش ماست و ما در نامه 
نه ماه منتظر جواب شما خواهیم بود وگرخواستیم که اگر مخالفید برایتان بفرستیم و گفتیم که از آن تاریخ تا یک 

. داپسندانه از خدا خواستاریمموفقیت شما را در انجام هرکار خ. ان به چاپ آن اقدام خواهیم کردبدون نام سازم
سعید. رساندبهرامی سالم می

1101
74/خاموشی، سید مرتضی: از
، ابراهیمیزدي: به

26/11/1972:تاریخ
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نامه ضمیمه را دریافت داشتم شماره اخیر مجاهد را نیز دیدم 2رسید و ...نامه مورخ. برادر گرامیم سالم بر شما
. امیدوارم زودتر نتیجه مثبتش را دریافت دارم.ه در مورد فرم نوشته بودید شنیدمخبري ک. امیدوارم که موفق باشید

متاسفانه هنوز فرصت کافی براي تنظیم و ارسال آن پیدا نکرده . نظراتی در مورد محتوي و چگونگی مجاهد داشتم
تقصیر وضع کلی دانشگاه اما در مورد تاخیر در نامه ها این. به امید خدا در فرصت مناسبی اقدام خواهم کرد. ام

مطلب دیگري را هم که می خواستم . وضع پستی دانشگاه در وضع غیرعادي استاست نه تقصیر من و یا دیگري،
بهتر . نامه اخیر است2بگویم ولی ارتباط با مطلب باال نیست راجع به خط خوردگی هاي نامه هاي ارسالی و از جمله 

زیرا نامه که زیاد . خواندن نامه استمسألهباشد به دالیلی که یکی از آنها هم نیست که نامه ها خط خوردگی نداشته
خط خوردگی پیدا می کند خواندنش مشکل می شود و آدم باید هزاران رمل و استرالب بیندازد تا بفهمد البته 

راستی تکه ضمیمه یکی از آن دو نامه به . به همه سالم برسانید. فعالً عرضی ندارم. عاقالن را اشارتی کافی است
قربان شما . خدانگهدار شمااز کجاست محمدامضاي 

سمت باال خیابان ـ  جنب مدرسه نواب ـ فروشگاه ه بـمشهدراستی فراموش کردم که بگویم ضمیمه را به 
. حقیقت ارسال دارید

1102
75/خاموشی، مرتضی: از
یزدي، ابراهیم: به

22/12/1972:تاریخ

لیکن دقیقاً دستگیرم نشد که . رسیدadd.officeیمه ورقه نامه به ضم. امیدوارم سالمت باشیدبرادرم سالم بر شما
باالخره آیا اقدامی هم الزمست که از جانب من صورت بگیرد یا نه؟ اینطور که از دو ماده مشخص شد در نامه 

را کننده و فقط خواسته اند که تقاضا. اشندباین خود آنها هستند که منتظر این دو مدرك از اداره کالج می. دریافتم
شاید . کار البته قدري دنبال رفتن داردبه هر حال این. در جریان امر قرار دهند که نگران طوالنی شدن مدت نباشند
اي نیست و آن رفیقی که تاکنون جریان را مسألهکنم هم خیلی و اگر مشکالت همین دو نکته مذکور باشد فکر می
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را به1لطفاً ضمیمه . به هر جهت اگر کاري باید بکنم مرا مطلع کنیداما. تواند دنبال کنددنبال کرده الباقی را هم می
سعیدقربان شما . خدانگهدار شما. ه سالم برسانیداز قول من به هم.را به فروشگاه تلکا ارسال دارید2و ضمیمه35

تادن اصل آن و فرس"روستا"کتاب راجع به -برادر سالم موفق باشید نامه اي از شما به تاریخ دیروز رسید
توان به پیشنهاد شما عمل کرد و نسخه کم نوشته بودید متأسفانه متن اصلی در دست نیست براي مرتبه دیگر می

ما نظر خاصی نداریم مسلماً از طرف برادران ما نیست هاي زندان اوینیادداشتراجع به . نقص تري فرستاد
اید که بدست ما نرسیده جواب داده"قبلی"ما در نامه خواسته بودیم شکتاب شورشگرينکته اي هم که راجع به 

همانطور که در روي . فرستمرا امروز می"شناخت"دو نسخه از کتاب جدید . در نامه تان نظرتان را تکرار کنید
نوشته بودید در بنابراین آنچه شما در نامه تان قبالً. جلد هم نوشته شده این بخش اول ایدئولوژي است نه همه آن

موفق باشید  . لدهاي بعد مورد بحث قرار خواهد گرفتج
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76/خاموشی، مرتضی: از

یزدي، ابراهیم : به

1973ژانویه 12: تاریخ

علت یک قدري دیر شدن جواب فوري . دسامبرتان را دریافت داشتم12نامه مورخ . برادرم سالم بر شما
و آن دو دیگر را که 35/خطاب به والدین است به شماره خواستم عرض کنم که ضمائم را آنکه می. مشغولیت بود

پست کنید و دیگري را که 3199/خطاب به برادر است آنکه را که تاریخ کامل دارد به محض دریافت به صندوق 
. کنید به صندوق فوق ارسال داریدتاریخ کامل ندارد به محض دریافت پول و یا خبر دریافت آن تاریخش را کامل 

قربان شما . موفق باشید خدانگهدار. برسانیداز قول من به همه سالم. ل را در آینده برایتان خواهم نوشتنامه مفص
سعید

1104
77/خاموشی، مرتضی: از
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یزدي، ابراهیم : به
1973فوریه28: تاریخ

و پیغام فرستادم تلگراف شما را مبنی بر دریافت فرم دریافت داشتم .بر شما امید است که موفق باشیدبرادر سالم 
دانم کی این نمی.و از زحماتی که در این زمینه کشیده اید خیلی متشکرم. را به آدرس دانشگاه بفرستیدکه آن

یمه نامه دو صفحه اي ضم. کنید در خدمت جنبش موفق باشیدبه هر حال امید است که هرکار می. ییدآطرف ها می
سعیدقربان شما . فعالً حرفی ندارم. ارسال دارید35را به آدرس 

.  تان پس از تحقیق کافی اطالع بدهیدتهایی از شما رسیده، راجع به آن مسافرنامه.موفق باشیدبرادر محترم سالم 
را یا خالصه آن. وکپی نکنیدتتکه فهاي بهرامی را به آن شکل تکهنامه. آدرس خودتان را پشت پاکت ننویسید

حالش جمال. فرستمهایتان میدر یکی دو روز آینده نامه مفصلی در جواب نامه. ران آنبرایش بفرستید یا عی
.موفق باشید. خوب است

1105
78/خاموشی، مرتضی: از
یزدي، ابراهیم : به

18/3/1973: تاریخ

. بینمعموالً میرا م... روزنامه هاي پیام . امیدوارم حالتان خوب و در امور موفق باشید. برادر عزیزم سالم بر شما

دانم از وضع پدر و مادر بهرامی و نمی. لتان خوب و در امور موفق باشیدامیدوارم حا. برادر عزیزم سالم بر شما
ولی اگر جریانی هست به ما هم خبر . به هر حال امیدوارم که کارش روبراه باشد. اوضاع و احوالش چه خبر دارید

همیشه باید درد را در همان ابتدا دوا کرد، و اال اگر بگذاریم عمیق . بکنیمآیددهید تا هر کاري از دستمان بر می
ورق ضمیمه را به . لذا نباید گذاشت عمیق شود. گرددشود ممکنست عالجش مشکل باشد و اغلب غیر ممکن می

سعیدخدانگهدار. به همه سالم برسانید.دیگر عرضی نیست. شماره سی و پنج بفرستید

1106
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79/سلیمانی، عباس: از

خاموشی، سید مرتضی: به

ت/ب: تاریخ

چندي است . انشاءاهللا که حالت خوب است و سالمتی و مشغول مدرسه و کار.مرتضی جان سالمبه نام خدا  
نگران شدید هستند به طوري که خانواده به وسیله ) خانواده(که احدي از شما خبر نداده و همه مخصوصاً ایران 

طوري نباشد و شما نامه ه است که نامه نداده اي شاید اینما6تماس گرفته اند که مدت رحیمیانبا محمود قندي
نوشتن جزئی از برنامه روزانه ات بوده است به هر حال امید است که گرفتاري جز مشغله روزانه چیز دیگري نباشد و 

خبري ازت نداریم و همه گله کرده اند مخصوصاً بچه هاي محل و دوستان جلسه اي خیلی نگران هستند چون اصالً
ي که حداقل احوالی ازت بپرسیم که چرا مرتضی یکهو همه را فراموش کرده و حتی شماره تلفنت را به ما نداد

دوست خودمون در بدر عقب اطالعات راجع به تلفن و آدرس منزلت می گشت چون به عزیز قطانطوري که ب
ماهی به 5/1ییز آینده و می خواست سر راه ایران سري بهت بزند چون براي باید برود براي پاMinesotaایالت 

ماه به 6ایران براي دیدار می رود و قبالً خیلی مایل بود شما را ببیند مخصوصاً بعد از جریان بی خبري از تو به مدت 
کند و بعد هم ممکن درست ... هر صورت قبل از رفتن به ایران به محل مدرسه جدیدش می رود که وضع اطاق و 

است سري بهت بزند و من آدرسی که داشتم و همچنین به او گفتم که در کتابخانه اون مدرسه مربوطه در شهري که 
هستی کار می کنی امید است که او بتواند آدرس شما را پیدا کند مرتضی جان خواهش می کنیم که اطالعاتی 

. ت که شاید بشود سري بهت زد و دیداري به قول معروف تازه کنیمراجع به تلفن آدرس و بقیه چیزها براي ما بفرس
به ایران رفته اند و عزیز ـ علی، کریم دالور ـ علی عندلیبیان ـ مجید رحیمیانکلیه بچه ها خوبند و امسال 

روز 20شهریار هم به مدت . او هم این هفته به ایران می رودجواد کیارهمچنین دوستی که قدیم داشتیم به نام 
می رود ) ییل(غرب اینجا بود و او هم از پاییز به مدرسه .M.S.Aاست که ایران است گرچه مادرش براي کنفرانس 

هم ممکن است براي یک ماهی به ایران برود ولی هنوز محمد آقا هاشمی. که مثل اینکه در نیویورك است
4وضع جلسه خوب است جایت خیلی خالی . دمعلوم نیست چون بچه ها باید از برادرش موقعیت را برایش بنویسن

قدري خوش گذشت که حد نداشت و بیشتر افراد جلسه بودند و بارها ذکر رفتیم و بYosemetiروز هفته گذشته به 
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بقیه . هم که مطلع هستیناصر صادقحتماً از جریان . آقا ماکویی سالم می رساند... و خیر شما و عالهه و بقیه شد 
، حسین شیخ االسالم و مرتضی توسلی و مهدي خزایی، جواد رحیمیان. جیهاحسین ودوستان 
امیدواریم که . ته شروع می شودماه آینده از این هف4و یکی دو تا از دوستان مدرسه سالم می رسانند جلسه صادق

مرتضی جان جواب نامه را زود . سپتامبر است4تا 1انی از ببینیم تاریخ آن هم که می دConventionگر را در یدهم
عباس قربانت ـ . از طرف کلیه دوستان. بده که همه نگرانند و مثل دفعه قبل نکن که بعد از دو ماه جواب دادي

محصلین هم باخت و همه courtو . استunitدالر هر 25ضمناً وضع شهریه ها هم مثل قبل همان . سلیمانی
. مجبورند شهریه گران بدهند

1107

80/خاموشی، سید مرتضی: از 

سلیمانی ، عباس: به 

1973جوالي 28: تاریخ

حال من هم خوب و کماکان از دوري شماها . امیدوارم حالتان خوب و موفق باشی. برادر عزیز عباس سالم بر تو
حقیقت است می دانم که دوباره در جواب نامه ات خیلی تاخیر دارم و لیکن این خود، نشانه اي بارز بر این. متاسفم

. حقیقت امر اینکه امسال سال آخر است و به امید خدا شاید تا تابستان آینده کار ما تمام شود. که سخت گرفتارم
علت اینکه تلفن نداده ام چون تلفنی ندارم و باز علت اینکه آدرس منزل را هم نداده ام زیرا . لذاست خیلی گرفتارم

و هر اسباب . باالخره بارم سبک است. خانه عوض کرده باشم5جاوز از که از هنگامی که حرکت کرده ام شاید مت
امسال . ماه نمانده ام1لذا به طور متوسط هر منزلی بیشتر از . کشی نیم ساعت یا یک ساعت بیشتر طول نمی کشد

دارم که طی آن مجبورم مسافرت هاي کوتاهی به این طرف وcourseتابستان هم من مشغول درسم و چون یک 
ادامه یابد لذا فکر نمی کنم که بتوانم در quarterآن طرف بکنم و فکر می کنم این جریان تا حدود آخر این 

مطالعه courseو از همه جالب تر، اقالً براي من و تو، اینکه قسمتی از این. گرچه خیلی مایلم. کنگره شرکت کنم
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Mgere gettoهمه علی الخصوص مرتضی، شاه و عزیز و بهروز و از قول من به.است که خیلی جالب خواهد بود
قربان همگی . موفقیت همه را خواهانمبه امید دیدار.از همه عذرخواهی کن. همه و همه سالم برسان

1108

81/خاموشی، سید مرتضی: از

یزدي، ابراهیم: به

18/10/1973: تاریخ

آرم را خواهم : رسیده اند و اما مطالب8/11و 28/9و 16/9سه نامه شما به تاریخ . به نام خدا       پس از سالم
البته مطالب و اخبار آن را نخواندم . تهیه کرده بودند پست کردمجمال و حمیدپریروز نامه اي که . فرستاد

صفحه اي را به همان شکل و تیتر 18بیانیه .هم بریده ي روزنامه جزء آن بودخودتان سبک و سنگین کنید مقداري
پیام . »...تکثیر از «خوب است و با ) یعنی خوانا نه ریز(اگر جیبی و تمیز باشد . که در نامه اي عرض کردم چاپ کنید

از . عد پول نرسیده را جمال بپردازدمساله حواله را لطفاً روشن کنید مبادا چیزي در راه بماند ب. دریافت نشده است12
چه مقدار پول به صورت حواله براي جمال رد کرده اید چون او خود وقتی همدیگر را دیده ایم و رفته اید جمعاً

به هر ترتیب کل . این حواله مجدد شما چیست. دالر هم بابت پرداخت شما به خانمش می خواهد بپردازد1500
آنچه به وسیله حمید فرستاده اید البته رسیده ولی قلم را ندیده ام باید از جمال .نیدحواله ها را مشخص و جمع بز

موقع آمده است و همانطور که در نامه اي نوشتم او بد. داشتید به او گفته امحمیدیادداشت هایی که براي . بپرسم
. انشاءاهللا وضعش درست تر خواهد شددر آینده. روز در سفر بودم14تنها دو سه بار توانسته ام او را ببینم یعنی 

. ادداشت شما را به او خواهم گفتی. بهرامی البته در کارش موفق است و به شما و به همه برادران سالم می فرستد
. چاپ شده بود» واشنگتن پستاعالمیه اي که در «نظري ندارم و همین طور راجع به » سوءقصد«درباره داستان 

خبرنگار روزنامه یعقوب احیمنیر«: وزنامه هاي عربی منتشر شده چنین آمده استدر گزارشی که در برخی ر
یان ئدر یک گزارش خاص نوشته است که هم اکنون ایران خود را در مبارزه با فدا» ید یعوت ا ورنوت«یلی ئاسرا

یران خود را از خبرنگار مزبور از قول منابع رسمی مطلع آمریکایی نقل کرده است که ا. فلسطینی سهیم می داند
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یان فلسطینی به ئلحاظ سیاسی در مبارزه با فداییان سهیم می داند به خصوص پس از آنکه ثابت شده است که فدا
سپتامبر پخش 19خبر در . همکاري می کند»مجاهدین خلق ایران«خصوص ل عمیقی با انقالبیون ایران و بشک

بهرامی موفق باشید . اینکه دیر شده برایتان می فرستمبافرار زندان ساريیک اعالمیه مربوط به . شده است

جهانگیر عظیمانوشته » جنبش ملی ایران«آیا کتاب ضمناً به کجا کشید؟شورشگريجریان چاپ : ت.ب
دم دستتان هست؟ خیلی خوب است اگر تکثیر شود ولی اگر به دالیل فنی ـ چون باختر آن را در آورده ـ نمی توان 

مش را گم کرده اند یا نفله کرده ودگویا رفقا باختر جلد. ي از آن را براي ما تهیه کنید و بفرستیدچاپ کرد نسخه ا
حیف که پخش نشده یک نکته مهم که از شما می خواهیم این است که در تدوین تاریخچه اي از حوادث بعد . اند

براي . امکان خودتان را به ما اطالع دهید.42خرداد 15تا سقوط مصدق تهیه کنید و اگر توانستید تا 20از شهریور 
نظرات راجع به . مطالبی که شما تهیه می کنید مطالب موجود ما را تکمیل خواهد کرد. ما ضروري است

یافتید نسخه اي از آنها ) انقالبات(اگر کتاب هایی در مورد آمریکاي التین .زودتر بفرستید. را نفرستاده ایدشناخت
نمی توانم » نامه سرگشاده خانواده زندانیان«راجع به . رسید) جاللهمراه با نامه (نامه شما . را براي ما بفرستید

به هر . چیزي بگویم در اینطور موارد قبالً هم درخواست کردیم که نسخه اي از موضوع رسیده را برایمان بفرستید
. موفق باشید. فید استحال اگر بویی از التماس دارد منتشر نکنید ولی اگر نوعی افشاگري است م

1109

82/خاموشی، سید مرتضی: از

یزدي، ابراهیم: به

29/11/1973: تاریخ

را که مقداري فرستاده 14پیام .نامه اي برایتان فرستادم10/11.موفق باشید. برادر گرامی سالمبه نام خدا
قبالً براي شما . به دستم رسیدجمالبودید دریافت کردم شماره مخصوص خاورمیانه هم یک نسخه از طریق 

بیانیه اي هم راجع به فرار از زندان ساري بود که اگر چه دیر رسید ولی . فرستاده ام) که پلی کپی بود(مقداري اخبار 
اسماعیل زاده و احمديدر مورد خانم ها . رسیده اند یا نه نمی دانم. حدود یک ماه پیش برایتان ارسال شد
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یرا وضعشان مبهم است، برادران داخل هشدار داده اند که از پخش اخبار تاکید نشده یا آنچه که ، زتبلیغات نشود
. خودداري شود) صورت گرفتخانم پوران بازرگانمثل آنچه در مورد (مسئولیت یک نفر را زیاد می کند 

. دنهستشر گشت بیشتر به دنبال اواز وقتی نام او از رادیو برده شد و در نشریات منت. تبلیغ روي پوران اشتباه ما بود
کتاب . پوران و امثال او نفی نمی کندالبته این نکته قدردانی از. تبلیغ روي شهدا فقط بی خطر و بی ضرر استاصوالً

طور خصوصی فعالً بدانید که کوشش هاي زیادي در پایتخت ب. ورید عالی استآشورشگري را اگر سریع تر در می
با مجله دست راستی و معروف مصاحبه شاه. د که رابطه شاه را با اعراب خوب کندهاي عربی صورت بگیر

که می (سوریه و شایعه سفر شاه به ) معتبر و دست راستی(روزنامه النهارو سفر مدیران الحوادث و الحوادث
ت درباره حق و سرمقاله اطالعا)تصمیم آن گرفته شدهکیسینجر و اسماعیل فهمیگویند در جلسه مذاکره بین 

خلق فلسطین که ترجمه اش در صفحه اول برخی از روزنامه هاي دست راستی لبنان درآمد و تاکید ایران روي به 
رسمیت شناختن حق اعراب در فلسطین و ادعاهایی از این قبیل نشان دهنده وضع جدیدي است که ممکن است 

تحریکات ایران در داخل خود عراق، مساله . ار شدرابطه با عراق که به دالیل متعددي دوباره برقر. حاصل شود
. ات بیشتر او از جمله دالیل استیل و ترس عراق از مسلح تر شدن بیشتر ایران و تحریکئکردها، جنگ اعراب و اسرا

گیري سابقش نسبت به سیاست شاه و امکانات تبلیغاتی که در اخبار مبارزین ایرانی قرار داده باالخره عراق که موضع
) رادیو تنها صدایی بود که می شد به وسیله آن به گوش مردم اخبار را رساند(به جنبش کمک موثري می کرد بود

حتی بخش فارسی رادیو عراق دیگر اسم ایران را نمی برد . هم اکنون کلیه تبلیغات علیه ایران را متوقف کرده است
یکی یا موقتی یا هر چه بود وضع گذشته بدون طور تاکتب. ی و با مطالب کلی را پخش می کندو فقط مسایل عرب

شک براي جنبش نفع داشت ولی ایران اولین و مهم ترین شرط برقراري روابط مجدد را بستن رادیو قرار داد و چنین 
منزوي کردن انقالبیون و آبرو دادن به : آمریکا دام تازه اي براي اعراب، فلسطین و جنبش منطقه درست کرده. شد

. تسکاندار سیاست اعراب و کنفرانس هاي آنان اسملک فیصل سیاست . ارتجاع یکه تازي می کندحاال. ارتجاع
گیري کرد و نگذاشت که جنبش انقالبی در منطقه و در خود ایران در محاق افتد و به درباره اینکه چگونه باید موضع

چون اگر چیزي. جنبش داخل استمحاصره درآید راه هاي زیادي را باید فکر کرد که مهم ترین آن تقویت خود
موفق باشید . اینها خصوصی بود مدارکی هست که در آینده می فرستم.بودي کسی قدرت انکارت را ندارد

بهرامی
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در مورد حواله هزار چوب -1. شما رسید/ 26/6خواستارم نامه موفقیت شما را. به نام خدا   برادر گرامی سالم
کجا گیرش خواهی آورد؟ و از نظر او هم بالعکس ما . اي استمسألههنوز جمال را ندیده ام دیدن جمال هم خود 

در مورد آقا -3. مطالب مربوط به شناخت رسید-2. این وضع را باید در حد امکان عالج کردرا کجا گیر بیاورد؟
شرح حال -4.ي صحبت همان بود که قبالً نوشتمنتیجه . نید در مورد معرفی و غیره انجام دهیدهر چه صالح می دا

فرم هاي حامد را -5. قبالً یکی در صفحه خبر از طریق اروپا فرستاده شده است. رضا و سرودها و جنگ اکتبر رسید
فتوکپی تمیزي بکنید و در چند پاکت . ..اعالمیه هاي آقا و . مطالبی را که از آرشیو خواسته بودم-6. بفرستید
بود که چیزي جلیلنکته مهم راجع به -7. کپی نامه سفید را هم بفرستید. پاکت سنگین درست نمی رسد. بفرستید

را بفرستید تا برایش ) آدرس خودش نه انجمن یا چیز دیگر(اگر ممکن است آدرسش را . راجع به او ننوشته بودید
شنیده ام در تابستان قصد سفر به اروپا را دارید اگر مایل به مالقات ما بودید -8.این مهم است. نامه اي ارسال شود

. از طریق جمال دیرتر می رسد. قبالً با نامه به خود ما اطالع دهید. آنجا برایمان ممکن نیست این طرف ها امکان دارد
همین . و نیم پیش فرستاده ام خبري نیستراجع به چاپ شورشگري که تایپ شده ي آن را بیش از یک سال -9

بهرامی به امید موفقیت شما آیا رسیده است؟. نامه نوشته بودحامد به شما-10.  جنگ بی پایانطور از ترجمه 
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چند روز پیش یک نامه . است/ 7/7ه از شما رسیده مورخه آخري کي نامه ... دا     برادر محترم سالم و به نام خ
و شورشگري، جنگ اکتبر و خاورمیانههمراه با نامه ي اخیرتان یک نسخه . برایتان پست کردمدمشقاز 

. رسید چند تاي دیگر از هر کدام از اینها بفرستید جدا جدا بفرستیدانقالب افریقاپیام و یک نسخه 31شماره 
ا که چند بار فرستاده اید تاکنون ندیده ام نمی دانم آیا در بسته ي بزرگی بوده است؟ چندي پیش ردفاعیات علی

»وضع زندانیان در سال هاي اخیر«همراه با گزارشی راجع به دانشگاه و دانشجویان کشور گزارشی هم از 
توانید به وسیله ما برایشان را میمی دانید ولی پولدر مورد آقا هر طور صالح. فرستاده بودم که شاید نرسیده اند

طریق ما طریق منصور است یعنی آدرس او، همانطور که نوشته اید ارسال . دریافت کنید) او را(برسانید و رسید 
بطور جلیلدرباره . حامد را بفرستیدانتیآي تودر نامه قبلیم نوشتم که فرم . قیم براي آقا کار درستی نیستمست

یایید براي ما امکان اروپا قراري براي آمدن دارید بهتر است قبالً خبر داده و به این طرف ها باگر.جدي اقدام کنید
اگر . یک فتوکپی تهیه کنید و نسخه اي براي ما بفرستید ما امکان تایپ داریمکتاب جنگ بی پایاناز .نیست

رخی موارد ارسالی غلط هاي تایپی هست متاسفانه در ب. ست آن را نفرستید مبادا گم شودهمین زودي ها بیایید با پ
البته ما خواهیم کوشید اشتباهات کمتر . که اصالح کنید غلط هاي انشایی هم اگر خیلی فاحش است اصالح کنید

را دیده ام سفارش جمال. حدود و تاریخ مسافرتتان را مشخص نکرده بودید در نامه بعدي اطالع دهید. تکرار شود
جمال هم خواستار آن بود که . دالر ما پیش او داریم500. ماه پیش بوده است6ید حدود واو براي ارسال پول می گ

به دست شما می رسد؟MIREPآیا انتشارات . موفق باشید  بهرامی. حال او خوب است. رتان را بداندتاریخ سف
از جمال راجع به برادري که با .را اگر با خود بیاورید عالی استنشریات و کتاب هاي خواندنی و ترجمه کردنی 

مسافرتشان مانعی ندارد خوب هم هست فقط آمدنشان را خبر بدهید . خانمش قصد تحصیل دارد پرسیدم و یادم آمد
بهرامی موفق باشید. ا اواخر آن خوب استقبالً اواسط اوت ی
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در عرض هفته گذشته دو نامه از بیروت برایتان فرستادم و رسید مطالبی که فرستاده -1.خدا    پس از سالمبه نام 
را البد 18بیانیه شماره . اخباري هم در ایران مربوط به برخی عملیات اخیر برایتان ارسال شده است. بودید نوشتم

مقداري خبرهاي . ، شاید هم از طرق دیگر دیده باشیدرا یکی دو روز آینده پست خواهم کرد19دیده اید و شماره 
شده که تایپ(مربوط به منطقه را هم همراه با همین یادداشت می فرستم و این دومین باري است که اینطور خبرها را 

در مورد انتشار مطالبی نظیر -2. قدر به درد شما بخورد نمی دانمطور خبرها چاین. برایتان می فرستم) است
اگر مالقاتی حضوري دست داد صحبت خواهم کرد ولی چون این » نهضت«به نام » میانه و جنگ اکتبرخاور«

گونه مقاالت چند نسخه اي از آن قبالً به دست این و آن رسیده انتشارش به نام نهضت شکل درستی ندارد مگر 
نوشته می شد که انقالب افریقاخوب بود در یادداشت کوتاهی در اول کتاب-3. آنکه  قبالً با هم ترتیبی بدهیم

از نسخه اي که به دست من 192و 191ضمناً صفحه . چاپ تهران است و به وسیله چه کسی ترجمه شده است
وقت -4.) حداقل تخیص شده اش(ن است قابل خواند» سروش«رسیده ناقص است نسخه ي درستی را بفرستید از 

مد را البد تا آي توانتی حا-5. 7431اطالع دهید ولو با تلگراف به قبالً) اگر قطعی است(مسافرت خودتان و وصال 
موفق باشید . تا تایپ کنیممنصورنسخه اي از جنگ بی پایان را بفرستید یا به دانشگاه یا به - 6.حاال فرستاده اید

بهرامی 
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هم بود غیر از جمالرا اینجا دیدم، جابرحدود دو هفته پیش -1.برادر گرامی پس از سالمبه نام خدا  
قبالً در دو نامه برایتان نوشته بودم که اگر قصد آمدن دارید اواخر . صحبت هاي عادي صحبت از آمدن شما هم شد

به هر حال . جمال هم گفته بودید نرسیده اندگویا آن نامه ها نرسیده اند در نامه تان به . اوت بیایید همین طور و حال
با جابر قرار گذاشتیم که اگر شما قصد آمدن به این طرف ها یا اروپا را دارید می توان در روز بعد از عید فطر 
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شاید جابر . فعالً این قرار بر جاي خود باقی است. مگر آنکه قبالً خبر دهم که نمی توانم) در بیروت(مالقات کرد 
رضا (منصورکه به 17/8نامه شما مورخه . خوب بود و دیده امجمال و جابر حالشان . تان این را نوشته باشدهم برای

وصول شده است ) به حساب حاجی آقا(دالر بعدي 1500دالر اول و 500نوشته اید پیش من است ) رئیسی طوسی
آیا اخیراً نامه اي خانوادگی -2.د خواهم گرفتاد و انشاءاهللا رسیکه دومی را بر طبق نظرتان ترتیبی برایش خواهم د

فقط توجه داشته باشید . به دست شما رسیده یا نه؟ اگر رسید آن را ترتیبی که خواسته است رد کنید842به آدرس 
که از این پس جواب این نامه خانوادگی را که دریافت می کنید به آدرس گفته شده در آن نامه نفرستید بلکه 

- 3. خواهد بودآدرس داده شده در آن نامه لغو است آدرس منصور معتبر. فقط براي منصور بفرستیدجواب ها را 
محلی که صندوق در آنجا هست تا چند روز . اخیراً صندوق را توانسته ام نگاه کنم شاید چیزي براي ما فرستاده اید

اگر مفید می دانید . شده یعنی پلی کپیخیلی محدود تکثیر » نبرد کرامه«نشریه ي -4. دیگر هم تعطیل می باشد
یا هر نشریه دیگري اگر برایتان کتاب امام حسین. تکثیرش را کس دیگري به عهده نگرفته است. منتشر کنید

رد که پس از آن باید کتاب مزبور تصحیحات زیاد الزم دا. رسیده می دانم که بدون اطالع ما تکثیر نخواهد کرد
این را در صحبتی . در مورد گله اي که در نامه اي به منصور داشتید راجع به انتشار مطالب و غیره. تکثیر شود

نمی دانم چه شد؟جلیل، وصال و خانمش و بانکیوضع . حضوري اگر دست داد روشن و حل خواهیم کرد
. تایپ هم یک بار نوشته بودیددر مورد . راي دانشگاه بیاید خبرم بدهیدوصال در نامه پیش گفته بودم که می تواند ب

آي تونتی در چه حال است؟» جنگ بی پایان«ترجمه . نسخه اي از نشریه را بفرستید ترتیبش با ما. ما امکان داریم
در جمع او بیش از سه چهار نامه براي شما فرستاد که نمی دانم چیزي . حامد رسید خودش هم برایتان نامه اي فرستاد

در صورت . از شورشگري و نیز نشریات دیگر هر چه بیشتر بهتر براي ما بفرستید یا بیاوریداز آنها رسید یا نه؟ 
لطف اهللا میثمی و خواهر مجاهد راجع به دستگیرشدگان . تا بیشتر نگذارید3تا 2پاکت فرستادن در هر

بهرامی موفق باشید . گزارش مختصري هست که منصور برایتان پست خواهد کردصالحیسیمین
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درست است . دریافت شد20/9نوشته بودید در 19/8نامه اي که .سالم برادر موفق و سالم باشیدبه نام خدا    
ان دریافت داشته ام آیا این تنها نامه اي است که از شما پس از مسافرتت. نرسیده بود8/9من در مسافرت بودم ولی تا 

عنوان مطلب مفصلی که بدان -1: را دیده ام و اما مطالب13. شدهفرستاده ن12پیام گویا . چیز دیگري فرستاده اید
اما تا ننوشته ام از چاپش خودداري کنید . می توان گذارد» در پاسخ به اتهامات اخیر رژیم«:اشاره کرده اید

ه اید توجه زیادي را در داخل هم جلب کرده و مردم خواستار پخش مجدد آن از مطالب مقاله همانطور که نوشت
نوشته بودید برادر بهرامی از یک جایی -2. رادیو شده اند ضمناً  تغییري در آن داده نشود مگر با اطالع قبلی

-3.وده استعودت تلگراف کار خوبی ب. لطفاً این کلمه را عوض کنید که مناسب اینجاها نیست. تلگراف زده
فعالً .را داشت که خدا صبر به همه بدهدحادثه پسرشرا دیروز دیدم که حالش خوب است و نگرانی جمال

و کتاب روستا را بیش از او گذاشته ام تا دوستی که قرار است سر دوستدفاعیات میهنمقداري کتاب از 
ن کتاب هاي روستا احتماالً مقداري اشتباه یا کم و ای. راهش به آمریکا در اینجا توقف کند آنها را با خود بردارد

حتی االمکان آنها را نگذاشته ولی اگر از پیش چشمم در . وقت برش شاید سطري افتاده باشد. کاست داشته باشد
مل کنید تا أراجع به آن دوستی که قصد درس خواندن دارد لطفاً کمی ت-4.بهتر از اینها نبوده. جدا کنیدرفته شما

می خواستم یک حساب بانکی برایتان -5.ماند که به نفعش نیستبدهم و اال بیخود اینجا سرگردان خواهد خبر
دالر 500دیروز . باید مقداري به آنجا بفرستد بهتر است از طریق او این کار صورت گیردجمالبفرستم ولی چون 

یک -6. تاب هاي ارسالیتان اطالعی نداشتبا اینکه گویا از وصول پول حواله شما و یا ک. را حساب کرده است
توجه کردید که کشورهاي نیکسوندر نطق اخیر -7پست کردم آیا رسید؟ 9/9برگ روزنامه عربی هم روز 

متن بقیه را اگر . تهدید کردتجربه مصدقصاحب نفت را که خواستار استیفاي حقوق ملی خود هستند به تکرار 
کاري که پیرمرد کرد کارستان بود که . ستو روي آن مقاله اي هم بنویسید عالی ا) حداقل همان فقره را(پیداکنید 

اهمیت تجربه مصدق در باال آوردن رشد سیاسی و . پس از بیست سال لذت غلبه بر آن زیر دندانشان مزه می کند
اهمیت کار . یافتندو دیگران بدان توفیق نالجزایر آگاهی مردم همراه با عمل اقتصادي مربوط به نفت بود که حتی 

موفق باشید بهرامی. باید به همه گوشزد کردپیرمرد را واقعاً
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. پس از سفر اخیرتان به این طرف ها نامه اي از شما نرسیده است. موفق باشید. رادر گرامی سالمبه نام خدا          ب
مقداري کتاب که شما . را پیدا کنم و گیرش نمی آورم امیدوارم سالم باشیدجمالچند روزي است که می کوشم 

ده و البته در بسته هاي متعدد براي جمال رسیده بوده که براي ما هم آور... نشر یا تکثیر کرده اید نظیر بلیون دالر و 
برود او را در اینجا دیدم عتباتبه صادقپیش از آنکه . بفرستید. از پیام جدید چیزي نرسیده است. نمونه کافی بود

ل است؟ تکثیر تکثیر می کند و حتی گفت زیر چاپ است وضع آن در چه حا» پیام«را »کتاب ذوب آهن«گفت که 
که » جانبهمقاومت همه«ت تکثیر و یا چاپ دارید؟ کتاب آیا کتاب دیگري در دس. جاستسریع تر آن خیلی ب

از وکیلی که رفت خبري . پس از آماده شدن خواهم فرستادقرار شد با تصحیح برایتان بفرستم هنوز آماده نیست و
با استفاده از یک دکتر کاظمچند هفته پیش برادرتان آمد یا نه؟ رفته بودند خیري براز آنها که قبالًدارید؟

موقعیت خوب به خارج آمده بوده است و متاسفانه دیر خبر شدم و فرصت مالقات دست نداد از قرار معلوم با قضایا 
مطالب مفصلی بود راجع به قضایاي . برخورد خوبی داشته و سرزنده و شاد بوده است و از وضع عمومی راضی

آن هم از من سوال کردید آنها همگی رسیدند و فرستاده بودید و گویا در اینجا از وصول منصورشیمیایی که براي 
در موارد مشابه روي این قسمت دیگر لزوم به کار بیشتر نیست چون دسترسی به تجارب دیگر . مفید می توانند باشند

اما راجع به پرتابی ها و کتاب هایی . براي خواننده عادي امکان پذیر هست و چند جزوه را خود ما هم در آورده ایم
کنند اگر مطالبی و کتاب هایی تهیه و آماتورها از آنها استفاده میع به موشک ها نوشته می شود و معموالًکه راج

مجالتی . بفرستید تا او بعد سالم تر به ما برساندمنصورتوانید براي می. براي ما بفرستید خیلی کمک خوبی است
هم یکی دو نسخه » لئاکتبر اعراب و اسراجنگ«هم در این زمینه هست که می تواند مفید باشد از کتاب 

ر بلندي که با همکاري شع. نسخه اي از انتشارات داخلی هم که برایتان رسیده بود براي ما بفرستید. بفرستید مستقیماً
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4. را نفهمیدم» منتشره«و » از انتشارات«معنی . آورده بودید گویا نتیجه همان صحبتی است که می گفتیدمحرم در12
بهرامیخدایارتان . اهد شد از جاي دیگرنشریه خبري برایتان پست خوشماره

1116

89/خاموشی، سید مرتضی: از

یزدي، ابراهیم: به

1975اوت 1: تاریخ

بر حسب قراري که . این نامه پس از مدت ها کم خبري از هم نوشته می شود. موفق باشید. برادر گرامی سالم
از این پس نامه را به این آدرس . ا براي منصور می فرستادید و از او جواب می گرفتیدقبالً گذاشته بودیم شما نامه ر

صندوق بیروت هم معتبر است و بسته پستی بزرگ یا کتاب را به (. A.BASHIR, P.B2046 , DAMASCUS. بفرستید
ما .بین ما نیستاز این به بعد منصور رابط. این صندوق ممکن است تغییر کند و آزمایش است. آنجا بفرستید

موضع استراتژیک نمی دانیم آیا برنامه اي براي آمدن به این طرف ها دارید یا نه؟ ممکن است در مورد سازمان، 
ما انتظار داریم که مسایل حضوراً یا . برایتان سواالتی مطرح باشد یا بشودآنخصوص موضع ایدئولوژیکو ب

ما در ماه هاي اخیر، به دالیلی و عمداً . ز آن قضاوتی به عمل نیایدبا مکاتبات مستقیم و مفصل روشن شود و قبل ا
برخی از فعالیت هاي تبلیغاتی را موقتاً کنار گذارده بودیم اما از این پس در حدود امکان و ضرورت بدان توجه 

دفاع ر بیشتري خواهیم کرد آخرین پاکتی که از شما دریافت کرده ایم یادداشت کوچکی همراه با مجموعه اي د
کنم نشریه فکر می. منتشر شده ما ندیده ایمپیام مجاهداگر . رسید2/6/75بود که به تاریخ از زندانیان سیاسی

حمید (حامدالبد نامه اي از .پیام را همیشه بفرستید. اهد شدخبري مفصل تري چند روز دیگر برایتان ارسال خو
به خاطر مشکالتی که دارد راهی طرف هاي شماست و اگر آنجا او. دریافت کرده و از کار او اطالع دارید) عطار

را یک هفته پیش در بیروت دیدم، حالش خوب است و به شدت مشغول همان جمال. آمد شاید یکدیگر را ببینید
دالر به وسیله جمال فرستاده بودید که جمال500یش یا بیشتر یک ماه پدانم اخیراً، نمی. کارهایی است که می دانید

واقعش این است که طریق ارسال . مبلغی هم از سابق هنوز پیش اوست. چیزي نگفت و من هم خبر نداشتم که بپرسم
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راه مناسب تري را بعداً به شما پیشنهاد خواهیم کرد فعالً به وسیله منصور می . به وسیله جمال خیلی نامرتب است
آیا باز مایل به اشتراك آن هستید؟ البد از اخبار روزهاي د؟همچنان برایتان می رسمجله البالغآیا . توانید بفرستید

وحید افراخته و درگیري و مجروح شدن و باالخره دستگیر شدن دو تن از برادران مجاهد ما . اخیر مطلع شده اید
تن عبداهللا همین طور جریان درگیري مشهد که در آن دو ) که دومی را البد می شناسید(محسن خاموشی

به سید کاظم مدنی و ... علی اصغرزخمی و دستگیر شده و ) ؟(بتول دزفولی و ) ادر فاطمهبر(امینی
این چهار نفر و ) ده استممن اسامی را از رادیو شنیده ام و نام هاي کامل در روزنامه و رادیو آ. (شهادت رسیده اند

در زندان عباس شیبانیطرف دیگر وضع از . نیز دو نفر قبلی از رفقاي خوب ما بوده اند و شایان تجلیل فراوانند
پیام مجاهد لیست نشریاتی را 29ضمناً در شماره . خیلی بد است و ضروري است که مجدداً اعتراضاتی صورت گیرد

همین طور از جزوه هاي مربوط به . چه اندازه و در چه قطعی تکثیر کرده ایدجنگل و مجاهداز . چاپ کرده اید
. از این دالر نسخه اي بفرستید) از روي همان نسخه چاپ جبهه ملی؟(گونه تکثیر کرده اید؟ دالر را چ. مواد شیمیایی

مقاومت همه ) چاپ پیام به دانشجویان کار خیلی خوبی بوده(از پیام به دانشجویان پیام و مادران چند نسخه بفرستید 
اي ما که دیگران تکثیر کرده اند شما از کتاب ه. جانبه تکثیرش چندان مورد نداشته چرا که ناقص و نامناسب است

چگونه تکثیر می کنید همان ها افست می کنید یا خود مجدداً تایپ می کنید؟ ما هیچ یک از تکثیرهاي شما را که 
در مورد نشر مطالب در آینده قرار و مدارهایی . چیز دیگري ندیده ایمسرودهاي فلسطینینام برده اید به استثناي 

بهرامیفق باشید مو. خواهیم گذارد
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90/خاموشی، سید مرتضی: از

یزدي، ابراهیم: به

9/9/1975: تاریخ

شما ارسال شده و پیشنهاد مالقات حضوري / 13/8نامه مورخه از سالم و امید توفیق براي شما برادر گرامی پس
با چنین دهد می توان به هر حال تا وقتی که فرصت مالقات در آینده ي نزدیک دست . در دمشق داده شده است
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آدرس دمشق معتبر است ولی خواهش می کنم نشریه یا اعالمیه را یک نسخه هم به -1. یادداشتی در ارتباط بود
به طور » منصور دیگر رابط بین ما نیست«در مورد اینکه -2.) عالوه بر آنچه به اینجا می فرستید(بیروت بفرستید 

ر پس از دیدن نشانه هایی از یک موج تفکر مارکسیستی در منصوخالصه می توان گفت که برادر ما 
گیري سازنده را باز بگذارد با یک موضعو بدون آنکه راه یک بحث سازمان خود را یک طرفه کنار کشید

کوشش اولیه و حتی نهایی ما در جلسات بحث کوتاهی که شد به . طلبکارانه و از باال، رابطه خود را با سازمان برید
گیریش و در د و در جلسه دوم به خاطر آن موضعطور غیرتشکیالتی ـ گرفته بوچون او تصمیمش را ـ ب. یدیی نرسجا

انتقادي که از نظر ما وارد و اصولی است و در عین حال چارچوب یک صراحت داخل تشکیالتی از او انتقاد شد ـ
رصت به کار انداختن نیرویش به نفع او خود نخواست که اگر در گذشته ف. جاي بحث با او از طرف ما باز است

انقالب را نداشته از این پس چنین کند و با برخورد مسئوالنه و آگاهانه خود را در وسط گود ببینید و انجام وظیفه 
ه زور اینکه کسی مبارزه بکند یا نکند بستگی به انگیزه خود او براي مبارزه دارد و ب. کنار ماندن را ترجیح داد. کند

داشت اما حداقل انتظار از کسی که از نزدیک با جمعی آشنا بوده و بارها صداقت و کسی را به کار وانمی توان
به هر حال . این است که با برخورد مسئوالنه تر با قضایا مواجه شود،کارایی و فداکاري آن جمع را آزموده است

چنین جریاناتی غیر مورد انتظار نیست و راه برخورد صحیح و آگاهانه همواره براي همگی چه فرد و چه جمع باز 
بیشتر این جواب محدود را در چهارچوب رابطه برادرانه اي که داریم و چون پرسیده بودید نوشتم ـ بحث . است

در مورد آمدنتان به این طرف ها در نامه اي که برادرم نوشته قراري گذاشته شده ولی چون -3. بماند براي مالقات
. در همین ماه به اروپا خواهم رفت از آنجا به شما تلگراف می زنم تا در صورت امکان، توفیق مالقات فراهم شود

صورت . دس زده یا شنیده بودید در نامه متذکر شده ایدآنچه خود حموضع ایدئولوژیک سازماندر مورد -4
واقعیت . واضح تر قضیه در مالقات حضوري به دست خواهد آمد و ما به شما حق می دهیم که اظهار نگرانی کنید

فراوانی که پشت سر گذارده و تالش خالصانه و صادقانه و پیگیري که ) در حد خود(آن است که سازمان با تجارب 
مسائل جنبش نموده است، امروز خود را با مسایل دیگري که یکی از آنها ـ در نظر عده اي از رفقا براي حل 

این موضع قید بحث است و مسلماً با آن برخورد واقع بینانه . است مواجه می بینداولویت طرز تفکر مارکسیستی
در این مورد . یافتمنفعتی ترجیح خواهدا یو صادقانه خواهد شد و منافع مبارزه ي خلق علیه دشمن، بر هر گرایشی 

گیري جنجالی، از عدم احساس مسئولیت نسبت به جنبش و از انگیزه هاي غیرانقالبی یا ضدانقالبی هر گونه موضع
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طور که در نامه برادرم بدان اشاره شده، نباید میه اي که به دستتان رسیده هماندر مورد دو اعال-5.ناشی می شود
از -6. اگر فرستاده اید تاکنون نرسیده. سخه اي از هر یک را به اینجا و هم به بیروت بفرستیدچاپ شود لطفاً ن

نشریه خبري که گفته بودم می فرستم چون -7. نشریات و پیام مجاهد آنچه اشاره کرده اید هیچ کدام نرسیده است
اخیراً دو سه بار جمال را -8. ده خواهد شدبرخی مطالبش کهنه بوده با تغییر و اضافات بعداً منتشر می شود که فرستا

تفسیرهاي انبیاء، . نمی دانم مال کیست و ندیده ام» انقالب«جزوه -9. سالم را رساندم. حالش خوب است. دیده ام
توبه، محمد، انفال، و چند خطبه نهج البالغه از سازمان است و نوشته شده در چند سال پیش که داخل سازمانی بود و 

میمی براي در حال حاضر تص. به وسیله خود مردم گاه نسخه برداري و تکثیر شد50پس از شهریور. ر نبودبراي نش
بهرامی به امید دیدار .موفق باشید. چاپ و نشر آنها نیست
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91/خاموشی، سید تقی: از

یزدي، ابراهیم: به

1975اکتبر 9:تاریخ

. امیدوارم شما و خانواده محترم در سالمتی و موفقیت باشید. قاي دکتر یزدي سالم علیکمدوست ارجمند جناب آ
کم و . به هر حال از اینکه مزاحم می شوم پوزش می طلبم. حتماً مرا به یاد دارید دوست شوهر همشیره شما محمد

متعدد و قتل دويشرکت در قتل هابه بیش از اوضاع موجود خانواده ما باخبري از اخوي محسن با آن اتهاماتی 
اخوي دیگر را هم بدون اتهام گرفتار . مستشار آمریکایی تقریباً امیدي جز تفضل حضرت باري چیز دیگري نیست

سر می برند و خیلی حالت انتظار آنها را به لذا مادر و پدر در وضع روحی عجیبی . است که هنوز خبري نداریم
شرف شوند شاید تنوعی مه زیارت حج بیت اهللا ترتیبی داده شده که مادر همراه همشیره ها ب. ناراحت کرده است

خدمتتان فرستادم درخواستی است که از ایشان مرتضی خاموشیباشد نامه اي که همراه این نامه جهت اخوي 
در بتواند حداقل ایشان را م حج امسال شرکت جوید تا بلکه مانموده ام که هر طریقی است ترتیبی دهد که در موس

و از ایشان خواستم که . و فکر هم نمی کنم که هرگز از ایشان بخواهد که به ایران بیایداز نزدیک مالقات کند 
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و از شما تقاضا می کنم چنانچه به ایشان . چنانچه نامه را دریافت کرد تصمیم خود را از همین طریق به من اطالع دهد
این مزاحم اوقات زیاد بر. نجام دهددسترسی دارید حتی االمکان ایشان را راهنمایی فرمایید که این موضوع را ا

تقی خاموشیقربان شما. شریف نمی شوم
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92/خاموشی، سید مرتضی: از

یزدي، ابراهیم: به

23/10/1975: تاریخ

به تاًفکر می کنم به خاطر توجه بیشتر ما به امور داخل سازمان که نتیج. موفق باشید. با سالم فراوانبرادر گرامی
تماس هاي خارجی کمتر رسیده ایم و تخفیف فعالیت تبلیغاتی و نیز به خاطر ابهاماتی که هنوز در شما و برادرانی 

وجود دارد و شاید هم به خاطر تغییر رابط، ما خط ایدئولوژیک ـ استراتژیک جدید سازماندیگر در مورد 
حدود یک ماه پیش یا کمتر در جواب نامه اي که در نامه اي. بسیار کم در مدت اخیر از یکدیگر اطالع داشته ایم

برایتان فرستادم که نمی دانم رسید یا نه چون احتمال چرا دیگر منصور رابط نیستآن از جمله پرسیده بودید 
سال آن در مبارزه 4سال کار تشکیالتی که 10سازمان پس از "برادر عزیز .دهم آن را از بیروت فرستاده اممی 

ذشته آن هم در داخل و با رژیم ایران، و پس از بررسی صادقانه مسایل گذشته و حال و آینده جنبش و مسلحانه گ
نمی ایدئولوژي التقاطی گذشتهنقد نقاط قوت و ضعف گذشته با قاطعیت تمام به این نتیجه رسیده است که 

و تحوالت اجتماعی و مسایل توده ها می خواهد با جنبشاگر سازمان واقعاً. تواند ایدئولوژي راهنماي سازمان باشد
راهی که سازمان از آغاز و بنا به درك ضرورت هاي تاریخی انتخاب کرده بود و . برخورد صادقانه داشته باشد

واقعیات یکی . داده بود ادامه یافتهدرون ایدئولوژي انقالبی اسالمی راه مارکسیسم را به عنوان علم انقالب زمان ب
سازمان مجاهدین خلق ایران، . داد که باید خود را از اوهام، از ایده آلیسم دور کردپس از دیگري نشان 

و این را به وضوح براي خلق تشریح خواهد کرد و قاطعانه امروز یک سازمان مارکسیستی ـ لنینیستی است
م براساس اختالف سلیقه ایمان دارد که کلیه نیروهایی که با امر مبارزه برخورد صادقانه دارند و مبارزه شان با رژی
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نیست بلکه یک نبرد مرگ و زندگی را نشان می دهد موضع ما را درك خواهند کرد و دیر یا زود دست ما را 
ـ که تا کسی دستش در آتش نباشد مفهوم آن را دو سال مبارزه ي سخت درون تشکیالتی. خواهند فشرد

نقطه نظرهاي گوناگون دوستداران قدیم و . ضع رسانده استنخواهد دریافت ـ سازمان را با استحکام تمام به این مو
. جدید و همه احتماالت مثبت و منفی در نظر گرفته شده و این راه به عنوان تنها راه گریزناپذیر انتخاب شده است

تکثیر خواهد شد و همین طور هر نشریه )بدون آیه(آرم جدید اعالمیه هایی که اخیراً به خارج رسیده بود با 
از طرف ما همه مطالب ارسال خواهد شد و میزان همکاري شما بستگی به انگیزه مبارزاتی شما علیه . یگر سازماند

سازمان دست کلیه نیروهاي مبارز را به گرمی تمام می فشارد و این را در اعالمیه مربوط به اعدام . رژیم دارد
. لوژیک جدید یک گام بزرگ پیش گذارده استسازمان با اتخاذ خط ایدئو. آمریکایی ها خاطرنشان کرده است

پارچه این است و این عاب مطرح نیست سازمان مجاهدین یکانشمسألهبراي رفع برخی ابهامات اشاره می کنم که 
ما همه نیروهاي مبارز . حاصل مدتی مدید کار سخت درون تشکیالتی است و نه تصمیمی یک شبه و بر اساس هوس

اساس منافع خلق گرفته شده نه آنکه تصمیمی روشنفکرانه می کنیم چرا که این تصمیم برعوت به برخورد صادقانه د
گویا قرار . دمشق را دارید می توانید نامه بفرستید با اعالمیه و پیام مجاهد را ارسال دارید2046آدرس صندوق . باشد

صتی براي دیدار نبوده است تا بتوان بوده حدود عید فطر هم به اروپا بیایید که اگر آمده اید من خبر نشده و فر
اساس شناسایی که از یدار در اروپا یا اینجا هست و براز طرف ما آمادگی براي د. حضوري و صریح صحبت کرد

موفقیت شما را . کاتبه اي هم استقبال می کنیمطور ماز نظرات شما ب. اارزش می دانیمشما داریم مالقات را ب
بهرامی.  خواستارم

1120

1/خداپناهی، کریم: از

یزدي، ابراهیم: به

ـ ورتسبورگ1968فوریه 15:  تاریخ

اتحادیه انجمن هاي اسالمی دانشجویان در اروپا ـ گروه فارسی زبان
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. بهترین سالم هاي قلبی خود را به حضورتان تقدیم می دارم!  برادر ایمانی ارجمند جناب آقاي دکتر یزدي
البته . تاري هاي فراوان نتوانسته ام زودتر براي شما نامه بنویسم مرا عفو خواهید فرمودامیدوارم از اینکه به علت گرف

عدد همراه یک نامه به آدرس شما ارسال 30در دو بسته 3جلد مجله مکتب مبارز شماره 60ماه قبل تعداد 2بنده در 
ه اند شما مجله دریافت ننموده اید به طوري که آقاي توسلی نوشت. نمودم ولی از دریافت آن تاکنون خبري ندارم

همچنین . لطفاً در صورتی که تا حال به دست شما نرسیده است بنویسید تا هر چه زودتر تعداد دیگري ارسال نمایم
برادر گرام دکتر یزدي اتحادیه همیشه از همکاري . جلد براي آقاي عمدي در آمریکا ارسال شده است15تعداد 

. سپاسگزار می باشد و از خداوند توانا خواستار سالمتی و موفقیت روزافزون شما می باشدبسیار مفید و ارزنده شما
آماده می 4برادر ارجمند به طوري که آقاي توسلی می نویسد از هم اکنون مطالبی براي مجله مکتب مبارز شماره 

ن ارسال فرمایید و همچنین اگر ما از شما خواهشمندیم که دنباله مقاله وزین اقتصاد اسالمی را براي ایشا. شود
براي . اخباري از کشورهاي اسالمی و گرفتاري مسلمانان می دانید لطفاً در اختیار ما بگذارید تا از آنها استفاده گردد

بهتر نمودن مجله طرحی تهیه شده است که به هیأت انتشارات ارسال گردید و در صورتی که مورد توافق قرار گیرد 
که در U.M.S.Oدر جلسه سالیانه . ان گفت که مجله خیلی آبرومندانه تر از گذشته خواهد شدبا این طرح می تو

آلمان تشکیل شد از طرف آقاي بهشتی سخنرانی جالبی ایراد شد که قرار است تکثیر شود و انشاءاهللا وقتی که آماده 
و در خاتمه موفقیت شما را از یک بار دیگر از تأخیر نامه معذرت می خواهم . شد براي شما ارسال خواهد شد

با سالم هاي گرم ـ خداپناهی . خداوند متعال خواستارم
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2/خداپناهی، کریم: از

یزدي، ابراهیم: به

1969فوریه 18:  تاریخ

ضمن تقدیم بهترین سالم هاي قلبی انتخاب ! حضور محترم جناب آقاي دکتر یزدي برادر ایمانیبسمه تعالی 
کنفرانس جدید دانشجویان اسالمی در آمریکا و کانادا به سمت مسئول امور فرهنگی از صمیم قلب شما را در 

تبریک عرض نموده و از درگاه خداوند متعال موفقیت روزافزون شما را در راه شناساندن چهره واقعی اسالم به 
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. بریشمی براي شما ارسال داشتماز طرف آقاي ا5جلد مکتب مبارز شماره 60هفته قبل تعداد .دیگران خواستارم
لطفاً اگر مقاله جنابعالی بقیه دارد براي یکی از اعضاء هیأت مدیره ارسال فرمایید تا با مقداري از مقاله قبلی در شماره 

البته راجع به مقاله قبلی شما که هم اکنون در مجله چاپ شده است منظور آقاي عابد ایشان . آینده چاپ شود
امیدوارم که بر اشتباهات ما خرده نگرفته و بلکه . د که کمی فکر می کنم باعث ناراحتی شده باشداشتباهی کرده بو

انشاءاهللا در آینده ارتباط بین انجمن هاي شما و اتحادیه ما بیشتر خواهد شد و می . ما را راهنمایی خواهید فرمود
قیت هر چه بیشتر شما را آرزومندم و از اینکه در خاتمه موف. توانیم از نظرات اصالحی شما بیشتر استفاده نماییم

محمد کریم خداپناهیارادتمند.با سالم هاي گرم. مزاحم شدم معذرت می خواهم
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3/خداپناهی، کریم: از

یزدي، ابراهیم: به

ورتسبورگ50تیرماه25- 1971جوالي 16:  تاریخ

. باشدعرض سالم امیدوارم که حال شما خوب میپس از! برادر ایمانی عزیز آقاي دکتر یزديبنام خدا    
حرکت کرده اند لذا لبنانرا امروز دریافت ولی از آنجایی که ایشان به طرف دکتر چمراننامه شما جهت آقاي 

خواهد آقاي صدرکه ایشان فرمودند آدرس ایشان فعالً توسط بطوري. نامه را در جوف براي شما ارسال می دارم
از محضر برادرمان آقاي . م که شاید صالح طور دیگري باشدبود البته آدرس آقاي صدر را داشتم ولی فکر کرد

دکتر چمران استفاده کردیم و پیشنهاد گروه فارسی زبان امریکا را با توضیحی که ایشان دادند مورد پذیرش هیات 
هشتمین نشست خدمت آقاي دکتر چمران عرض شد با باشد ولی تصمیم نهائی همانطوري که مدیره اتحادیه می

به این نشست گروه فارسی زبان امریکابه هر حال در آینده نزدیکی همراه پیام جهت . خواهد بوداتحادیه
را از خودشان بدانند و مجله مکتب مبارزمطلب اشاره خواهد شد و امیدوارم که برادران در امریکا از هم اکنون 

ال برادران ما در آمریکا برادران مقیم اروپا را یاري کرده اند همکاري نمایند چه در نوشتن مقاالت بیش از آنکه تا ح
مقاله اقتصاديبخصوص از حضرتعالی تمنا دارم که براي مکتب مقاله مرقوم فرمایید و راجع به . و چه در توزیع

هاي اول آن در ت آخر مقاله همراه قسمتهم با آقاي دکتر چمران صحبت شد و از نظر ما بهتر خواهد بود که قسم
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آن همکاري نمایند و بقیه چاپ آن را امید است که برادران در امریکا در ماشین کردنیک جلد مجزا چاپ شود و
شود؟ ولی حقیر معتقد دانم این پیشنهاد تا چه حد مورد قبول واقع مینمی. برادران در اروپا بعهده خواهند گرفت

یله براي خواننده پس از مدتی تأخیر در چاپ قسمت آخر حداقل یک ارتباط کامل با مقاالت است که بدین وس
خاتمه بار دیگر دست نیاز از نظر مقاالت بسوي برادران مقیم امریکا بخصوص جنابعالی در. شودمیقبلی برقرار

خدمت برادران . کنندما را یاري میامید دارم که برادران به وظیفه خود عنایت فرموده و تا حد تواناییدراز کرده و
. میرکریم خدا پناهیبرادر شما . با سالم هاي گرم. بعرض سالم مصدعم

.گزارش نشست بزودي همراه مصوبات تکثیر و در دسترس برادران قرار خواهد گرفت: بعد از تحریر
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4/خداپناهی، کریم: از

یزدي، ابراهیم: به

ورتسبورگ 50ر شهریو2- 71آگوست 24: تاریخ

-1. باشدعرض سالم امیدوارم که حالتان خوب میپس از! یزديایمانی ارجمند آقاي دکتربرادربنام خدا        
بسیار کم وجود دارد فقط یک شماره و2چند مدت پیش مجالتی که خواسته بودید ارسال گردید البته چون شماره 

اقدام میاسالمیجزوه اقتصادامیدوارم که در مورد -2. جلد فرستاده شد5،3از شماره جلد و5، 3از شماره
هاي موقع حاضر شد لطف نموده از برادران در امریکا بخواهید که ماشین کنند زیرا در اروپا گرفتاريهرفرمایید و

شین کردن، در اروپا امید است که پس از ماهستند وکه اینجا ماشین می کنند در فشارافراديچاپی زیاد است و
ومکتب مبارزکنم از این به بعد احتیاجات خودتان را به ضمناً خواهش می. زودتر چاپ کرده و منتشر شود

این شد که گروه امریکا صحبت شد قرار بردکتر چمرانکه با آقاي بطوريمرقوم فرمائید وکرامهمجموعه
بیش از .یا نشریات دیگر اتحادیه را در آنجا توزیع نمایندکرامه ووعه ممجبطور تدریجی بیشتر مجله مکتب مبارز و

ارادتمند میرکریم خداپناهی.با سالم هاي گرم. امید است پیام مورد توجه قرار بگیردشوم واین مزاحمتان نمی
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یزدي، ابراهیم: به

هامبورگ-9/12/71:  تاریخ

اسالمی دانشجویان در اروپاهاي اتحادیه انجمن

United of Islamic Students Association(In Europe)

از لطف شما نامه شما امروز رسید و.باشدپس از عرض سالم امیدوارم که حالتان خوب می! برادر ایمانی عزیز
روي بعضی مطالب گردد تا در فرصت بیشتر ذیالً جواب فوري ارسال میاز مطالب آن مطلع وکنم وتشکر می

گردد وارسال میآقا فتواي براي شما در جوف یک نمونه از اعالمیه و-1:تري صورت گیردتبادل نظر وسیع
که چند بطوريآقاي نیکوئیدر مورد برادرمان -2. که اطالع دارم دایره توزیع براي امریکا فرستاده استبطوري

دهد و از او برایم گفت ولی در این نامه حقیر بطور مختصر توضیح مینفري داشتیم جزئیات را مدت پیش جلسه دو
روز زندانی بودن او 15در مدت . را براي شما خواهم فرستادواالت را روي کاغذ بیاورد و کپی آنخواستم که س

رسم و وال کردن اسم و یکی از بازپرسان مأمور س. ده استواالتی طرح شهار بار از طرف بازپرسان مختلف سسه چ
ها سوال رابطه او با این سازمانهاي دانشجویی واز وضع سازماندیگرییکوضع تحصیل و خانواده بوده است و

49تا اواخر سال ) واحد کنفدراسیون(سازمان دانشجویی ی در یضمناً اطالع داشته اند که نیکونموده است و
زنند هایی که میشده که دیدم حرفدر جواب یادآوررود واز او پرسیده اند که چرا دیگر نمیرفته است ومی

آقاي خواستند بدانند که آیا او با برادرمان همچنین میقواعدي که مورد نظر من است نمی باشد ومطابق اصول و
راجع به بازپرس دیگرو روي این قسمت تکیه داشتند ورابطه داشته است یا خیرآقاي سالمتیانوقطب زاده

بختانه هنوز دستگیرشان نشده که اتحادیه اي بنام اتحادیه فارسی زبان و کند ولی خوشوال میانجمن هاي اسالمی س
را که امسو بیرون مکتب مبارزگفته این بازپرس میکشانده وامسو ی هم تمام آنها را به یمستقل وجود دارد نیکو

کار را کرده ومن پخش نکرده ام بلکه یکی از برادران امسو ایندهد شما پخش کرده اي و در جواب گفته که می
کنم علتش برگزاري میفکر(خواستند بدانند میهامبورگً رابطه نیکوئی را با انجمن ضمنامنم خریده ام و

کنند که انجمن هامبورگ میشاید فکروال شده باشد وباعث این س) مسجد هامبورگسمینار آموزشی اتحادیه در
بار در هم یکبار به مسجد رفته است و آنرابطه او را با مسجد پرسیده اند و گفته که دو! کندین کارها را میا
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بایستی سعی کرد که شناسند ومی آید هنوز اتحادیه فارسی زبان را نمیکه بربطوري. یک عید فطرشب احیا و
ن هم از روي نشریات برداشته شده کارهاي آنها را در ناشناخته بماند و با تغییر اسم اتحادیه که کلمه فارسی زبا

آنکه اعضاء اتحادیه افراد صادقی یک نکته قابل خوشحالی است ومسألهو در این ! قسمت تحقیق درهم خواهد کرد
که ازاخبارياسامی آنها تا حال صورت مخفی خودش را حفظ کرده است وهستند که آدرس مسئولین اتحادیه و

هاي دانشجویی استکه اطالع دارم بیشتر از جانب سازمانسالمی به سازمان امنیت رسیده اند بطوريانجمن هاي ا
را به اطالع مسئول ارتباطات امریکا خواهم رسید آنگزارش نشست شما رسیده است و-3). مثالً کنفدراسیون(

امیدوارم که ایشان تشریف بیاورند و درباره تا امروز موفق به دیدار برادري که شما نوشته اید نشده و -4. رساند
چون که راجع به ایران نوشته اید متشکرم واز اخباري-5. مسائلی که مورد نظر است از نزدیک بیشتر صحبت شود

دهم و در بیش از این تصدیع نمی. جدید را براي حقیر خواهید نوشترابطه ما فعالً قطع است امیدوارم که اخبار 
برادر هاي برادرانهباسالم. موفقیت شما را مسئلت دارماز خداوند متعال سالمتی واحم خواهم شد وفرصت دیگر مز

میرکریم خداپناهیشما

1125

6/خداپناهی، کریم: از

یزدي، ابراهیم: به

هامبورگ- 20/12/1971: تاریخ

نامه شما را امروز. اشدبعرض سالم امیدوارم که حالتان خوب میپس از! ایمانی عزیزمبرادربنام خدا 
درمورد روابط مکاتباتی عرض شود که آن دفعه -1.لطف شما متشکرمازمطالب آن مطلع شدم وازدریافت و

راجع به صندوق نخواهد شد وتکراربعد دیگربه این ازمجبور به استفاده شدم ودسترس نبود وچون کاغذ در
هامبورگ صندوق پستی کنون توفیق حاصل نشده براي گروه درحتی تاسادگی نیست وه آلمان بدرپستی این کار

توانید از اسم اگر احتیاج باشد به اسم مستعار میمطمئن است ومکاتبه کرد وشود با همین آدرس حقیرمیبگیرم و
ار شده بود واالت از دوستمان که گرفتدر مورد س-2. به جاي اسم فامیل روي نامه بنویسیداستفاده کرده وباقر

در جریان بازپرسی سوالی او را دستگیر می کنند ورود اداره که آن برادر را ببیند وکه قبالً نوشتم میهمانطوري
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را بطور بوده او) نمایشگاه اروپایی(وقتی بازار هانورگفته که درشناخته وکجا میکرده اند که آن برادر را از
چون ازرا مالقات بکنم واو آدرس خودش را داده که ایران آمدم اوشده واز آن محل آشنا اتفاقی دیده است و

ما و بازپرس به برادرکنگره امسوشاید گفته باشد در پرسیده بودند و اوهم که گرفته بودند وعبداهللا برادرمان 
اظهارکرده که بله او درست مااینجا این برادربهرحال درکنی وشما مثل اینکه اشتباه میگفته که او اینطور گفته و

این شده است ترسیدم وبخط درشت دیدم که به عنوان مخرب دستگیر)توسلی(عبداهللاچون روي پرونده گفته و
راجع به تماس با عبداهللا سوال بیشترما دیده است روي پرونده عبداهللا چنین کلمه آمده بوده است ولی دیگربرادر

در مورد اینکه ساواك از گروه فارسی زبان اطالع دارد شکی . سایرین اطالعی نیستنکرده اند و از وضع عبداهللا و
هنوزکنند گردانندگان این گروه همان مسئولین امسو هستند ومینامه قبل این بوده که فکرنیست ولی منظورم در

ما مسئول مالی د برادرهیئت مدیره است بدلیل آنکه خودانند که گروه فارسی زبان داراي تشکیالت مجزا ونمی
فعالیت این با آنکه نام واو هم یک نفر عرب را گفته است واو پرسیده اند مسئولین امسو کیست وازهست وبوده و

هیئت مدیره گروه نبوده است درفعالیت اوطرف افراد کنفدراسیونی به ساواك رسیده بوده ولی اثري ازبرادر ما از
رابطه این برادر را دانست حتماًاگر ساواك میکند ووالی نمیمسئولین سابق گروه هیچ سازما این برادرحتی ازو

همه داند وخواست بداند ولی آنطور که معلوم است ساواك گروه فارسی زبان را مجزا از امسو نمیافراد میبا اکثر
باشد ولی براي عضو شدن راً گروه باز میچه ظاههست، اگراما از اینکه گروه ما بازنویسد وپاي امسو میه را ب

ماه در جلسات عادي هر انجمن شرکت 9تا 6حداقل الزمست یک فرد مدت قریب به شرایط مشکلی وجود دارد و
3تا 2مدت در اینتازه وقتی هیئت اجراییه آن انجمن مطمئن شدند تقاضاي عضویت او را می پذیرند ونماید و

عضوگیري حتی شدیدتر شده است و مسألهت شده و با تصویت اساسنامه جدید این این قسمت دقسال اخیر در
همان اول کار دقت کافی این قسمت ازخوشبختانه درتر ومشکلشرایط رفتن به نشست گروه بعنوان نماینده دیگر

رضایتبخش نظرحفظ خودش با اقداماتی که کرده استازشود گفت که گروه اینجامیحال حاضردرشده است و
در -3. افراد مطمئن هستندخود گروه اطمینان کامل وجود دارد و همگی ازباشد و در هیئت اجرائیه واحدها ومی

بهترین برادران ازنفر174هم همان اطالع را دارد که تاکنون بطور دقیقکه نوشته اید حقیرقسمت اخبار بطوري
مورد با ایندرحاضر براي ما امکان دارد فرستادن وکیل به ایران است وحال که درتنها کاريمسلمان گرفتارند و
شود چند وکیل دیگر عالوه بر دو نفري که فرستاده شده اند بفرستیم و براي این کار تالش میبرادران پاریس
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6000د حدودرمارك جمع شده که کافی نیست و2000طریق افراد گروه باشد که تا حال ازاحتیاج به پول می
که این برادران مورد روا نیست بخصوص هنگامیاینترین غفلت درحال حاضر کوچکمارك احتیاج است و در

توانند درکه میبهرحال امید است برادران در امریکا هم آنقدرخارج وکیل فرستاده شود وما آرزو دارند که از
ده اند در پاریس هستند و دیشب با پاریس صحبت میامریکا آمکه ازیانبرادر-4. این راه کمک خواهند نمود

اگرکنند وپوشی مین چشم مسافرت به آلمالذا ازطرف گروه امریکا ندارند وازکردم گفتند که کاري با حقیر
این عرضی نیست وبیش ازفعالً.روشن شده استمسألهحتماً هم صحبتی هم باشد که با برادران پاریس کرده اند و

باقربرادر شما.هاي برادرانهبا سالم. سپارمنامه بعد شما را به خدا میتا 

1126

7/خداپناهی، کریم: از

یزدي، ابراهیم: به

هامبورگ 1350دي 3-24/12/1971: تاریخ

امید است نامه قبلی .باشدعرض سالم امیدوارم که حالتان خوب میپس از! ایمانی عزیزمرادربنام خدا        ب
جریان بودن از بهترین برادرانمان در ایران لزوم نشریه داخلی براي درنفر174علت گرفتاري ه ب-1. رسیده باشد

براي افراد مورد پاریس ضروري تشخیص داده شد وطرف برادران درنحوي مورد اعتماد هستند ازه که بافرادي
براي تقاضاي جمع آوري وجوه بیشتري را نمود ونوشته ومان افراد هضمناً حقیر نامه اي بهاعتماد فرستاده شد و

مارك جمع شده است و2000این مبلغ تاکنون حدود مارك احتیاج است که از6000حدود نفر وکیل در6ارسال 
کنم از طریق پاریس حتماًمیفرستم، گرچه فکررا براي شما جهت اطالع می2و1وسیله یک نمونه از نشریه بدین
یاري این ه امریکا قصد دارند از طریق اروپا بضمناً از شما خواهش دارم چنانچه برادران در. تماس هستندا دربا شم

شماره حساب ه حاضرند مبلغی جهت ارسال وکیل کمک کنند لطفاً بایران اقدام کنند وبرادران گرفتار در
Khodapanahi ,Postscheckamt Nuŕnberg Nr.170588مکتب -2. ي شده را حواله نماییدغ جمع آورمبال

این عرضی نیست جز عرض سالم بیش از.براي امریکا ارسال شده استچاپ خارج شده واز13مبارزه شماره 
محمد کریمبرادر شما باشیدپیروزموفق و. سایر برادرانمجدد خدمت شما و
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8/خداپناهی، کریم: از

یزدي، ابراهیم: به

هامبورگ- 21/1/1972:  تاریخ

نشریه داخلی شما رسید . باشدعرض سالم امیدوارم که حالتان خوب میپس از!ایمانی عزیزمبرادربنام خدا
نشریه ضمناً در جوف همین نامه یک نسخه ازآن یک نسخه فتوکپی جهت برادران پاریس ارسال گردید وازو

عبداهللا محمد توسلی وآن است که برادران اخبار جدید حاکی از. براي شما ارسال است3داخلی شماره 
عمومی را درتر افکارآن است که هرچه وسیعاروپا تالش برسخت شکنجه شده اند و مانند سابق درتوسلی

مارك جهت 6000همت برادران فداکار مبلغ جریان حوادث دستگیري ایران گذاشت و تاکنون به یاري خدا و
این عرضی نیست وبیش از. ها به نتیجه مثبتی برسدامیدوارم که این تالشارسال وکیل به ایران جمع آوري شده و

باقربرادر شمابا سالم هاي برادرانه . مرقوم فرماییدبرادران دربند دارید براي حقیرجدیدي ازچنانچه اخبار

1128

9/خداپناهی، کریم: از

زدي، ابراهیمی: به

هامبورگ-1/2/1972:  تاریخ

نامه شما که حاوي . باشدعرض سالم امیدوارم که حالتان خوب میپس از! ایمانی عزیزمبرادربنام خدا         
وال شما مبنی بر دیدن تعلیمات در جواب س-1. از لطف شما سپاسگزارمنشریه بود رسید و2شماره گزارش و

متأسفانه نه حقیر چنین تعلیماتی را دیده وتا آنجا که حقیر اطالع دارد نه برادري در اروپا والزمست عرض شود 
خالصه آنکه شود در نامه ذکر کرد ون زمینه مطرح است که نمیآالبته مسائلی در وال شما منفی است وجواب س

بخصوص آنکه حدود اشد وعلتش شاید یک مقدار کارهاي اتحادیه بکه بایستی مرتب نیست ووضع آنطوري
حالت شترمرغ را دارد شود مشخص کرد وفعالیت سیاسی در چهارچوب اتحادیه مشخص نیست و به دلیلی هم نمی
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ت بیانات حضردر جوف نامه متن تلگراف و-2! کارهاي دیگر بتوان رسیده باید در این زمینه طرحی ریخت تا بو
البته با شما را به غیر از پاریس براي چهار محل دیگر هم فرستادم و3ه نشریه شمار-3. آقا جهت اطالع ارسال است

شمادر برااین عرضی نیست جز عرض سالم مجددبیش از. موافقت برادر پاریس این عمل صورت گرفته است
کریم

1129

10/خداپناهی، کریم: از

یزدي، ابراهیم: به

هامبورگـ1/4/1972: تاریخ

خداوند متعال سالمتی از. باشدعرض سالم امیدوارم که حالتان خوب میپس از! ایمانی عزیزمبرادربنام خدا     
در هشتمین نشست اتحادیه-1: ه عرضتان برسانمخواستم بمطالبی بود که می. مسئلت دارمتوفیق شما راو

خانه جواناندر1972ماه مه 22و20،21بابرابر51خرداد 2تا 51اردیبهشت 30دوشنبه روزهاي شنبه، یکشنبه و
.شودآلمان غربی برگذار می) Hannover(هانورکیلومتري جنوب ⁄100در) Escherhauren(اشرهارن

است که برادري امید. کانادا به آدرس مسئول ارتباطات ارسال شده استدعوتنامه براي گروه فارسی زبان امریکا و
همچنین هم برایشان فرستاده خواهد شد ونقشه محل نشست رابرنامه نشست و. امریکا در بین خود ببینیمرا از گروه

چمران صحبت کرده بودیم در نشست مطرح مسائلی را که با آقاي دکتر-2. یک نمونه براي شما خواهم فرستاد
چنانچه گروه فارسی -3. مرقوم داریداین زمینه هست لطفاً پیشنهادات دیگري درچنانچه نظرات وخواهد شد و
نشست بدست ما خواهند بفرستند لطفاً بفرمائید که طوري بفرستند که قبل ازکانادا پیامی به نشست میزبان امریکا و

شما جواب نوشتم وه موقع به والی کرده بودید که براجع به نامه قبلی س- 4. برسد که موجب خوشحالی خواهد بود
وال شما نظریات شما را خیلی مایل بودم در رابطه با آن سشما نامه اي نداشته ام ودیگر ازباشد وامید است رسیده

خبري مهندس محمد توسلیاسفند آزاد شده است و از برادرشان 22روز عبداهللا توسلیبرادرمان -5. بدانم
نفر دیگر12گویا قرار است نفر از مجاهدین را اعدام کرده اند و4شاید اطالع دارید که در روزهاي اخیر نداریم و

همت برادران ه امید است بآماده ماشین شده است و4نشریه داخلی شماره -6. این مجاهدین را اعدام کننداز
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براي امریکا همین روزها ارسال خواهد از چاپ خارج شده است و14مکتب مبارز شماره - 7.کارش تمام شود
امور سیاسی گفتگو خواهد حدود فعالیت اتحادیه درکه در این نشست درباره سیاست اتحادیه وییاز آنجا-8. دش

این زمینه تصمیمات قاطع گرفته بشود و روشن گردد که آیا اتحادیه اصالً الزمست کارهاي شد و امید است در
رابطه با پیشنهادات شما را دره نظرات شما والزمست تا چه حد باید باشد؟ خیلی خوبست کاگرسیاسی بکند؟ و

به امیدبار دیگر موفقیت شما را آرزومندم ویکحال حاضر مطلبی نیست واین دربیش از. بدانیممسألهاین 
محمد باقربرادر شما . پیشنهادات شما هستم

1130
11/خداپناهی، کریم : از
یزدي، ابراهیم: به

هامبورگ16/6/1972: تاریخ
برادران سایرتوفیق شما و. باشدعرض سالم امیدوارم که حالتان خوب میپس از! بسمه تعالی   برادرعزیزم

همچنین نشریه داخلی جهت بکار انداختن روزنامه فوري رسید وشما جهت تکثیرامریکا خواستارم مطالبی ازرا در
نشست شرکت داشته ازدرآقاي قهرياینکه برادرمان از-1: اما مطالب پیرامون آنمجاهد را دریافت نمودم و

گروه قسمت همکاري درکه اطالع دارید درهمانطورياروپا مطرح است آشنا شدند ولی که دریمساه نزدیک ب
هیئت مدیره جدید اینجا هم مورد تصویب قرار گرفت وعین آنچه شما در نشست خودتان تصویب کرده بودید در

بعنوان ) آلمان(آخن ازبهشتیآقاي عنوان مسئول ارتباطات وه ب) اتریش(گراتس ازباس طائبعبه اسامی آقایان 
چنانچه شما به آدرس این عنوان مسئول مالی انتخاب شدند وه ب) آلمان(از کفلد جعفريآقاي مسئول انتشارات و

بجا بود که نماینده شما در این خوب وخیلی برادران احتیاج داشتید بنویسید تا براي شما آدرس آنها را بفرستم و
فرانسه براي تکثیر فوري بود پس از تماس با برادران درمطالبی که راجع به شهیدان و- 2.نشست شرکت داشت

بدین ترتیب لزوم تکثیر همان ورقه خبرها که نیست درج گردد وازنشریه خبرنامه آن مقدارشد که آنها درقرار
مورد نشریه مجاهد فوراً طی نامه اي جریان در-3. نرسیدجداگانه ضروري بنظر) ن بپاخیزیدبراي دفاع از مجاهدی(

ه جوابی دریافت نکرده ام که بتوانم باین برادرمیان گذاشتم ولی متأسفانه تا حال ازدرقطب زادهرا با برادرمان 
باشد چنین نشریه مرتب چاپ و قراراگربه برادرمان قطب زاده اینطور نوشتم کهشما درباره آن مطلبی بنویسم و
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توانند بطورتا چنین کادري نباشد کارها نمیتشکیالتی کادري بوجود آید ونظراروپا ازتوزیع شود الزمست در
کنند باید براساس یک تشکیالت اروپا به برادران در امریکا میهایی که برادران درمرتب صورت گیرد وکمک

اتحادیه نباید کارحال حاضر چون معتقدم درحقیر این است که درزوم چاپ این نشریه نظردر مورد ل. منظم باشد
برادران هوس اعالمیه پراکنی دیگرشود وانجام گیرد تا خالء موجود پرالزمست بصورت دیگرسیاسی بشود و

بسیارخوب است ولی آنچه چاپ نشریه مجاهد . نکنند اجازه بدهند اتحادیه بدون درگیري بکار خویش ادامه دهد
دقیق ارزیابی شود تا بتوان پیش بینی که مهم است باید کوشش شود که نیروهاي موافق با همکاري این نشریه بطور

را دارد که بطور مستمر چنین نشریه اي مرتب این نیرو قدرت آنکند ومینیرو کارکرد که این نشریه با چه مقدار
مدت کوتاهی اجباراً باید متوقف شود ولی مطمئن هستم که شما داي ناکرده پس ازیا آنکه خچاپ و توزیع شود و

با (است سهم خود حاضره باین حقیر. کنمقول معروف فضولی نمیباین باره پیش بینی هاي الزم را کرده اید ودر
شما کمک نمایم وه طالب بماشین کردن مدر) اختیار دارمگونه کارها درماشین تحریري که بعنوان امانت براي این

مدت معینی که یقین خواهد شد قطع آنها را درهم بطورمرتب مطالب براي ماشین کردن برسد حقیراگر دقیق و
پیش دارم ولی براساس نظرگرفتن اینکه مشغول مطالعه جهت امتحانی هستم که درفرستد با دربراي امریکا می

محض ه و ب. ی دارم همکاري نمایمیاین راه آنقدرکه تواناکنم که درمیاهمیت دادنم این نشریه حتی المکان سعی
شما در آن اطالعیه نامی از -4.ین مورد با شما تماس خواهم گرفتاپاریس بیشتر دردریافت خبر از برادرمان در

نمونه چاپ شد ولی اروپا براي یک دربرده اید که این روزنامه در دو سه سال اخیرپیکارخرداد و15روزنامه 
طرف خود ما برادران حتی پخش هم نشد ولی نکته اساسی که براي ازتوزیع نشد وبعلت سطحی بودن روش کار

چون تصور میدهند واین قراربود که چه کسانی این روزنامه را بیرون میسایر برادران مطرح بود ازواین حقیر
2طرفداران جبهه کردیم ازشاید هم فکر میکند وامه را چاپ میخود ما برادران این روزنرفت افرادي غیر از

شوم اگر برایم بنویسید که این افراد آیا از خود خیلی خوشحال میتوزیع آن جلوگیري شد وشدت ازه باشند لذا ب
تماد داشت چون شود زیاد اعبرادران ما بوده اند و یا اینکه بظاهر نهضتی بوده اند زیرا متأسفانه در حال حاضر نمی

بهرحال امیدوارم که . دانند ولی عمالً وابستگی بجاي دیگري دارندخیلی کسان هستند که خودشان را  نهضتی می
شد اگر چنین است خوب می بود که در این اطالعیه بیشتر توضیح داده میشناسید وشما این برادران را دقیقاً می

15شود اینست که روزنامه والی که مطرح میمرحله اول سان بدهد درزیرا اگر این اطالعیه را حقیر بدست برادر
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خوبی از آن نامه کردیم چطور شد یکبار بموقع در توزیع آن مبارزه میآنچاپ شد وپیکار که یکبارخرداد و
که بایستی کوششی شودتوضیح داده شود وبین رفتن شبهه موجود الزمست بیشتربهرحال براي از. شودبرده می

پاریس ضمناً مطلع نیستم آیا شما با برادران در. توزیع وسیع این نشریه آماده کردزمینه همکاري را براي چاپ و
چنانچه صالح مطلبی نیست وحال حاضربیش از این درشریه صحبت کرده اید یا خیر؟توزیع این نراجع به چاپ و

بنظر شما در اروپا چگونه بایستی کادري جهت همکاري با این را بیشتر در جریان کار قرار دهید ودانید حقیرمی
اول ماه یولی عوض میازآدرس حقیر.برادران را خواستارمسایرخداي بزرگ توفیق شما واز. نشریه بوجود آید

.گذارماختیار شما میآدرس جدید را بعداً درمین آدرس مکاتبه کنید وهبه) 72⁄7⁄1(تا اول یولی شود و
میرکریم- سالموال
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12/خداپناهی، کریم: از

یزدي، ابراهیم: به

هامبورگ 25/6/1972:  تاریخ

برایتان سالمتی وباشد وعرض سالم امیدوارم که حالتان خوب میپس از! ایمانی عزیزمبرادربسمه تعالی      
جواب چون نوشته بودم که پس ازباشد وامیدوارم که نامه قبلی حقیر رسیده .خداي متعال مسئلت دارمموفقیت از

آن اطالعیه براي عده اي از -1: پردازممیگذارم به ذکر چند مطلب زیرنامه برادران پاریس شما را در جریان می
این برادران ازباالي آن ارسال گردید ودر"محرمانه"اطریش با ذکرکلمه شهرهاي مختلف آلمان وبرادران در

بفرستند تا پس از یک جمع توانند بکنند براي حقیرهایی که میاحیاناً کمکپیشنهادات ووخواستم که نظرات 
احتیاج به یک توزیع نشریه مورد نظروبراي تکثیر-2. براي برادران پاریس بفرستمبندي نتیجه آن را براي شما و

شود کار تالش میتشکیالتی جهت اینباشد و براي بوجود آوردن یک کادر مخفی در اروپا میتشکیالت منظم و
حس همکاري که در عده اي از برادران در اروپا سراغ دارم با-3. حل شودمسألهامید است تا آینده نزدیکی این و

حد توانایی کوشش نمایند و لطفاً براي حقیر بنویسید که در صورت جمع وجوهاتی رود که در این راه تاامید می
دانم آیا خود امریکا این نشریه را به حد کافی تکثیر نمیره حسابی الزم است حواله شود واین وجوه به چه شما
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میامریکا در اروپا هم عین آن تکثیریا آنکه هم زمان با بیرون آمدن نشریه درفرستد وبراي اروپا میخواهد کرد و
به کجا رسید ومقاالت اقتصاد اسالمیتن نوشدانم کارنمی-4. توضیح دهیدمورد بیشتراینتمنا دارم در. شود

اروپا امید است در این سال کار تحریري آن تمام شود تا بشود درکه که تمام نشد وتا زمان مسئولیت حقیراین کار
دهید که بدهی خودشان را به اتحادیه تمنا دارم که به مسئولین مالی گروه فارسی زبان امریکا تذکر-5. چاپ کرد

براي چاپ مکتب جدید وبخش نیست وحواله کنند زیرا وضع مالی گروه رضایت) سی زبان اروپاگروه فار(
برادران امریکا طلبکار است که فکر کردیم مقدار زیادي گروه ازیکمجموعه کرامه بودجه اي نیست و

تاخیر چاپ نشریه امیدوارم که به این قسمت توجه خواهید داشت تا از صورتحساب قبالً ارسال شده است و
آزاد شده مهندس حاج حمزهکه حقیر مدت یک ماه است اطالع دارد که برادرمان بطوري-6! جلوگیري شود

یا محکومیت او به سه دانم آیا واقعاً آزاد شده است ونمیخبرنامه دیده ام ودر اعالمیه شما ورااست ولی اسم او
برادر نماینده امریکا که عازم ایران بود قرار -7. رید مرقوم فرمائیدبهرحال اگر اطالعی دا. سال زندان صحت دارد

طریقی با او در تماس هستید اطالع دهید که آدرس حقیر ه اگر بشد پس از بازگشت مقداري با هم گفتگو کنیم و
امه شما هم به این آدرس ن) 72⁄7⁄1(نویسم و ضمناً اول یولی عوض شده است و آدرس جدید را در خاتمه می

بیش از! ستعار باشد اشکالش بیشتر استاگر اسم مکند واشکال تولید نمیبه اسم خودم نه اسم مستعار وبنویسید و
. به امید جوابرا خواستارم وتوفیق شما. برادرانسایرعرض سالم مجدد خدمت شما واین عرضی نیست جز

محمد باقرادر شما برموالسالHamburg 20 Woldsenwey 13/4 B.R.D 2:آدرس جدید
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13/خداپناهی، کریم: از

یزدي، ابراهیم: به

هامبورگ1972جوالي 10:  تاریخ

نامه شما را امروز. باشدعرض سالم امیدوارم که حالتان خوب میپس از!ایمانی عزیزمبرادربسمه تعالی      
آن جهت تکثیر1شماره "مجاهد"دریافت بالفاصله پس از-1:می رسدریافت کردم و مطالب زیر به عرض د

آینده نزدیکی رود درامید میجهت نگران نباشید واینازطور وسیع توزیع خواهد شد وبامروزاقدام گردید و
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اروپا با استقبال روبرو در"مجاهد"حتم بطور. عمل آیده توزیع اقدامات الزم بوفعال براي تکثیرجهت یک کادر
برادران همکاري با کمک الهی وانشاءاهللامساعد است وبرادران خودمان بسیاریکی ازمینه آن درخواهد شد زیرا ز

مجاهد بالفاصله براي اروپا ارسال است نسخه اي ازکه اشاره کرده اید بهترهمانطوري-2. توفیق حاصل خواهد شد
مالی بصرفه نظرهم ازتراست وکار هم سریعاین نوع توزیع شود ووطبق تعداد ضروري تکثیراینجا بردرگردد و

طریق پست به آدرس افراد از"مجاهد"باشد که این میبرتصمیمی که گرفته شده است قراربنا بر-3.باشدمی
شود تا کمک مالی داشت ولی میاین جهت نباید انتظارازکند ومعلوم نشود چه کسی پخش میارسال گردد و

چنانچه -4. این راه اقدام نمایندبه برادران خودي نوشت که درکمک مالی هم ترتیبی داد وچند شماره بعد براي 
مورد زلزله در-5. گرددارسال میکرده اید ماشین وبرسد به نحوي که ذکر"مجاهد"جهت اخباري براي حقیر

براي ارسال آن به ایران ازشد ومارك جمع 16000حدود مبلغ درو]از طریق اتحادیه[همان موقع اقدام گردیددر
حضرت آیت اهللا خمینی هم ما پوشیده نیست مورد نظرکه شخصیت ایشان برشیرازمحالتی درطریق آقاي 

نیمه دوم خرداد از سازمان نیمه اول وامروز بخش خاورمیانه درروزنامه باختراخیراً در-6.هستند ارسال گردید
تاریخ نامه سازمان مجاهدین خلق دانم تا چه حد صحت دارد ودرج نموده که نمیمجاهدین خلق ایران نامه اي را 

نامه را سه خط آخرهمچنین نامه علماء بزرگ را به آیت اهللا میالنی چاپ کرده وباشد واوایل خرداد میایران در
الزمست ضمناًده اید وشاید روزنامه را دیجریان بگذارم ووسیله شما را درخواستم بدینمیحذف کرده است و

تـر مطالب بفرستند تا امکان سریعیا سازمان مجاهدین خلق را نوشتند سفارش کرد کـه سـریـعوکه اخباربه افرادي
خرداد 15در نامه قبل راجع به روزنامه پیکار و-7.ازمان هاي دیگر وجود داشته باشدستوزیع آن قبل ازچاپ وتر

حال بیش از این در. مورد جواب مرقوم داریدآندانید دربود سوالی کردم و اگر صالح میآمده "خبرتازه"که در
موفقیت شما سالمتی و. امیدوارم که نشریه مجاهد را پس از چاپ فوري ارسال خواهید نمودمطلبی نیست وحاضر

باقربرادرشما .متشکرم والسالم!را سفارشی بفرستید"خبرنامه"یا مطالب نامه ها و. را از خداي بزرگ مسئلت دارم
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14/خداپناهی، کریم: از

یزدي، ابراهیم: به
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هامبورگ- 21/7/1972:  تاریخ

نامه شما همراه مطالب . باشدعرض سالم امیدوارم که حالتان خوب میپس از! ایمانی عزیرمبرادربسمه تعالی
شماره پخش گردیده وشده وتکثیر1اطالعتان طی نامه قبلی رساندم که شماره ه ب-1: فوري اقدام شد ورسید و

نکردیم والبته ضمیمه شماره دوم را ما تکثیر-2. همین دو روز آینده ارسال خواهد گردیددوم هم تکثیر شده و در
. گردیدمجاهد تکثیرفقط خود لذا لزومی احساس نشد وعلتش هم توزیع وسیع آن ضمیمه از طرف اتحادیه بوده و

عدد براي برادرمان که از امریکا آنجا رفته اند فرستاده 100تعداد 2شماره و چه از1شماره براي لبنان هم چه از- 3
طریقی که صالح میه الزمست بباشد وشوم آدرس براي مجاهد میآنچه که ضروري دانستم یادآور- 4. شد

ما اطالع داده شود و همچنین کمکه کشورها بشهرها وهم نیازوهم اخباردانید این مجله داراي آدرس باشد تا 
شهر از طریق پست صورت میهرمسئول دراروپا توزیع آن توسط برادرزیرا در. هایی که امکان دارد افراد بکنند

افراد نمیبه سایرمجاهد را ) اشکاالت امنیتیجهات محفوظ ماندن ازه ب(مسئول خود شخصاً آن برادردیگرگیرد و
جهت لزوم یک آدرس مطمئن براي شود بدون ذکر آدرس فرستنده بدیندهد بلکه به آدرس آن افراد پست می

شود ومیاز طریق فرانسه تکثیرزنداندرباره شکنجه وگفتاريجزوه -5. ضروري استمجاهد به نظر حقیر
داشته باشد متن کامل دفاعیات برادران شهید چاپ شود بسیارچنانچه امکان -6. ما نکردیملذا این کار را دیگر
سایرین در مجموع بیرون بقیه گروه ها جزواتی درباره دفاعیات این برادران ووکنفدراسیونضروري است زیرا 

را افکار آنها مانند عادت همیشگی خود این برادران وخالصه چهره حقیقی برادران ما را نشان نداده وداده اند و
که نشده چهره این برادران شهید را همانطورياست تا دیربجاتلقی کرده اند و) مارکسیسمیعنی (خود ه متعلق ب

توفیق شما را مسئلت خداي متعال تعالی وازمطلبی نیست وحال حاضراین دربیش از.ه سایرین شناختبوده اند ب
خداپناهیشما برادر. دارم
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15/کریمخداپناهی، : از

یزدي، ابراهیم: به

هامبورگ24/7/1972: تاریخ



دفتر دوم ـ نامه ها 

1723

خواستم وسیله میبدین. باشدعرض سالم امیدوارم که حالتان خوب میپس از! عزیرمبسمه تعالی     برادر
این پس براي ضمناً یادآور شوم که ازاطالع شما برسانم وه ی را بیمریکاآکپی روزنامه رسید کپی اطالعات و

است که از نوشتن نام حقیر خودداري البته قابل ذکریشتر نامه هاي ارسالی را به آدرس زیر پست کنید واطمینان ب
به موقع تکثیر و توزیع شده هر دو شماره مجاهد .آدرس بدون ذکر نام. مان شماره نامه ها خواهد رسیدهبهفرمائید و

میرکریمبرادر شما. موفق و پیروز باشید. است
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16/اپناهی، کریمخد: از

یزدي، ابراهیم: به

هامبورگ13/8/1972: تاریخ

13/8/72نامه مورخ . باشدعرض سالم امیدوارم که حالتان خوب میپس از! ایمانی عزیزمبرادربنام خدا
-1: مطالباما تازه براي پاریس ارسال شد ویک فتوکپی از خبرشما را دیروز همراه ضمیمه ها دریافت نمودم و
بتوانیم با ها در آینده ثمره اي داشته باشد وامید است این تالشجهت آدرس مجاهد تاکنون تالش شده است و

در -2. آدرس مطمئن بگیریم) آلمان(هاي مقیم خصوص با آوردن قانون جدید براي خارجیبوضع خراب اروپا و
شود تا مجاهد آدرس نداشته باشد این درخواست از نوشتن مطالب جهت آن باید عرض مورد همکاري با مجاهد و

کند ولی او طرف ما دریافت میچه در هر شهر یک رابط هست که مجاهد را ازذیر نیست و اگرپبرادران امکان
این بعلت اشکاالت امنیتی است و لذا اگر از این برادران فرستد وتوسط پست به آدرس افراد در شهر خودش می

دانند شاید نمیکه باید وتازه تمام این برادران آنطوريالً در یک دایره بسیار محدودي است ودرخواست شود عم
توسط خود مجاهد کرد وشود درخواست رسمی دردهند ولی اگر آدرس باشد میچه کسانی بیرون میمجاهد را

شود طلب براي مجاهد کرد میی مثالً صحبت از نوشتن میکسی در جارابط در هر شهر اینطور وانمود کرد که اگر
چنانکه در حال حاضر چند نفر به حقیر نوشته اند که بعضی از دوستان . به آدرس مجاهد بفرستگفت که بنویس و

توانند اقدامی نمایند زیرا آدرس در شود کمک مالی به مجاهد کرد ولی این برادران نمیاظهار کرده اند چگونه می
پاریس نوشتم روي داشتن آدرس بسیار تکیه کرده ام و بعقیده من الزمست در شماره در نامه اي که به . دست نیست
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ین به شود حداکثر سعی خواهد شد که براي شما از ااز مطالبی که در اروپا منتشر می-3! حتماً آدرس ذکر شود3
طرف از72مارس ماه فوریه یایادم هست که در"نهضت روحانیت"در مورد -4.بعد بطور مرتب ارسال گردد

بود که شرحی نوشته بود مبنی بر اینکه روزنامه نهضت روحانیت ایران آزادیا )بخش خاورمیانه(باختر امروز 
در نشست نهضتمورد در-5. فرستمروزنامه اش را توانستم تهیه کنم براي شما میاگربستگی به آنها ندارد و

میان شما برادران در امریکا نیستم وعلت اینکه دره بان مسئلت دارم وبراي همه برادران موفقیت از خداي منامریکا
از نظر تشکیالتی قابل اگر هم باشد توانم نظري داشته باشم واز نزدیک با شما همکاري ندارم با کمال معذرت نمی

نم در اروپا داتا آنجا که میحقیر اطالعی ندارد ونشست سالیانه نهضت در اروپادر قسمت -6!اشکال است
کنند ولی باشند که خودشان را بنام نهضت معرفی میفعالیتی به این نام نادر است و علتش هم وجود افراد زیادي می

نام ه اگر قرار باشد کار تشکیالتی در اروپا بوجود آید حقیر معتقد است که باید بعمال ً افراد دیگري هستند و
در این. خواهدمیدر حقیقت همان خواهد بود که نهضت خواسته ونحوه فعالیتدیگري باشد ولی نوع کار و
گروه فارسی زبان "در مورد اعالمیه قم ازطرف -7.یشود تمامی آنها را در نامه نوشتمورد زیاد حرف است که نم

تر از این پس کارها مرتب به برادران تذکر داده شده وبا توجه به مصوبات نشست اشکال وارد است و"اروپا
آناین استثناء ازتواند اعالمیه علماء را در صورت لزوم تکثیر نماید وفقط گروه بر طبق مصوبات میخواهد بود و

از تهمت هاي این جو موجود اروپا بتواند روي پاي خودش بایستد وجهت است که گروه فارسی زبان الزمست در
علت معلوم نبودن وضع آن ه خرداد در چند سال پیش ب15و در مورد پیکار-8. دسته بدور بماندیا آناین دسته و

چه در فکر پیدا کردن منشأ آن بودیم ولی چون اگرعمالً توزیع نگردید واز پخش آن در اروپا جلوگیري شد و
شوم که یادآوربیش از این در حال حاضر مطلبی نیست و. دیگر شماره جدیدي بیرون نیامد از تحقیق صرفنظر شد

از خداي . نامه ها را از اول سپتامبر به اینجا بفرستیدآدرس مطمئنی است وکند وتغییر می72⁄9⁄1حقیر از آدرس 
میرکریمبرادر شما .هستم3منتظر مجاهد شماره موفقیت شما و سایر برادران را خواستارم وبزرگ سالمتی و

1136

17/خداپناهی، کریم: از

یزدي، ابراهیم: به
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هامبورگ19/8/1972: تاریخ

. باشدعرض سالم امیدوارم که حالتان خوب میپس از! یزديآقاي دکترایمانی عزیزبرادربسمه تعالی
سال نامه مجدداً درباره خبر تازه مطلب دیگري بنظرم رسید که رچند روز پیش نامه اي براي شما نوشتم و پس از ا

آقاي قطب که نوشته بودید براي همانطوري5تازه شماره خبر: روشن باشدخواستم به اطالع شما برسانم تا 
شروع بکار لحاظ وجود تشکیالت نهضت واز. البته از مطالب آن هم مستفیض شدم و هم متعجبفرستادم وزاده

الت نوع تشکیجهت بود که اصوالً اینجانب عضو نهضت نیستم و ازبرادران عزیز خوشحالم ولی تعجب من از آن
این پس مطالب بنابراین بهتراست از. نامه قبل اشاره کردم بی اطالعمکه درنهضت هم در اروپا همانطوري

ملی وظیفه مذهبی واینجانب بنا بر. میان گذاریدخصوصی سازمانی را با افرادي که مطمئناً عضو سازمان هستند در
کنم و با توجه به کمک یکی دیگر از برادران اقدام میتوزیع مجاهدخود و هم به درخواست قطب فعالً به تکثیر و

.  توانم خدمتی انجام دهم گرچه بسیار مایلمکارهاي سازمانی اتحادیه دارم بیش از این نمیهایی که دربه مسئولیت
امید .شخص شما مطلع نگرددتوزیع مجاهد را هم هیچکس جزکه حتی موضوع تکثیر وستاواهش دیگرم آنخ

حال در. شما اطالع داده باشمه موقع مطلب را به باست با توضیح مذکور به وظیفه وجدانی خودم عمل نموده و
محمدشمابرادر. با سالم هاي برادرانه. هستم3به امید رسیدن مجاهد شماره بیش از این مطلبی نیست وحاضر

کریم  
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18/خداپناهی، کریم: از

یزدي، ابراهیم: به

کنستانس 1/11/1972: تاریخ

عرض سالم امیدوارم که پس از! ایمانی عزیزمبرادر"گویمشما تبریک میه عید فطر را ب"بسمه تعالی    
خواستم چند نکته وسیله میبدین. موفقیت براي شما مسئلت دارمخداي متعال سالمتی وازباشد وحالتان خوب می

توزیع گردید وموقع تکثیر وه مانند شماره هاي قبلی آن ب4)پیام مجاهد(شماره -1: شما برسانمعرضه را ب
توزیع آن درکنند با عالقه می خوانند وکه روزنامه را دریافت میکه اطالع دارم حتی گروه هاي دیگربطوري
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کشور اززنند و می گفته اند که حتماً مجاهدین یک گروه بخش خارج نحوه اي رفتار شده که اکثراً حدس می
روزنامه هاي مختلف ارسال شده است لطفاً بنویسید که مورد استفاده بوده وتاکنون براي شما مقداري از-2! دارند

محل تحصیل را چون شهر-3. باید مطالب دیگري باشدآنها ارسال گردد یا مورد استفاده نبوده وآیا بعد از این از
نباشد زیرا منزل را به شخص با هامبورگ تماس برقراربگذارم که دیگراراختیتغییر داده ام خواستم آدرسم را در

شود که گاهگاهی شنیده می4و 3از شماره هاي -4. نویسمآدرس را در خاتمه این نامه میدیگري داده ام و
ي اتخاذ گردد این مطلب را به پاریس اطالع دادم که تدبیرها ودهند و از این حرفمجاهد را به خبرنامه نسبت می

خداوند موفقیت ازبراي شما سالمتی ودیگریکباراین مطلبی نیست وبیش از. این حدس ها کاسته شودکه از
میرکریمشماهاي برادرانه برادربا سپاس. بزرگ مسئلت دارم

1138

19/خداپناهی، کریم: از

یزدي، ابراهیم: به

ـ کنستانتین12/11/1972:تاریخ

پس از عرض سالم امیدوارم که حالتان خوب می باشد و از خداوند متعال ! تعالی     برادر ایمانی عزیزبسمه 
لب آن مطلع و از نامه شما را دیروز دریافت و از مطا-1:  سالمتی و موفقیت آن برادر گرام را خواستارم و اما مطالب

نوي کما فی السابق به آدرس حقیر ارسال دارید عرض شود که تا اطالع ثامورد مجاهددر -2.لطف شما متشکرم
نشریاتی که از این دسته و یا آن دسته ارسال می -3.ی شود و ترتیب آن داده خواهد شدو مانند گذشته اقدام م

گردد از طرف حقیر فوري انجام می گیرد و علت تاخیر آن دریافت دیر این نشریات است و اشکال آن هم این 
تهیه شده بسیار خوشحال 5از اینکه آدرس جهت شماره -4.شریات غیرمستقیم تهیه می شودناست که این گونه

اخباري که در مطبوعات آلمانی چاپ می -5.لبی براي این نشریه ارسال گرددشدم و به این ترتیب امید است مطا
ب کار در این زمینه را البته نمی شود انتظار مرت. شود سعی خواهد شد جمع آوري و پس از ترجمه ارسال گردد

داشت زیرا تا در اروپا از نظر تشکیالتی و کار در این زمینه یک سروسامانی داده نشود فعالیت به چند نفر خالصه 
به مسئولین گروه اطالع خواهم داد وضع نامه ها را مرتب -6! می شود و آنها هم نمی توانند به همه کار ما برسند
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هم تا یک هفته دیگر توزیع خواهد شد و البته مکتب مکتبارش شما رسیده است و و گزپیام آقاکنند و ضمناً 
چون اشکال مربوط به روزنامه . کارش تمام است و با اشکال کوچکی که پیدا شده قرار است یک هفته به تاخیر افتد

و ) روزنامه گهیج(امه است و وضع مسلمانان در افغانستان چنانچه اطالعاتی درباره وضع این روزنگهیج افغانستان
در مکتب مطلبی از این روزنامه نقل شده است و اخیراً اطالع حاصل شده که . گرداندگان آن دارید فوري بنویسد

طور حتم نیست و به همین علت کمی ابطی با دربار دارند ولی هنوز باین روزنامه درباري است و گرداندگان آن رو
اي گروه در اروپا فرستاده اید نمی دانم رسیده یا خیر و پس از اطالع به شما نشریاتی که بر-7. تاخیر خواهد داشت

چند نشریه که به آدرس حقیر در هامبورگ فرستاده اید هنوز به دست من نرسیده ولی اگر به -8. خواهم نوشت
ر چه زودتر بیش از این در حال حاضر مطلبی نیست و امید است ه. هامبورگ برسد برادري هست که برایم بفرستد

.موفق باشید. برسد5شماره 

میر کریمبرادر شما . دالر از طرف گروه رسیده است500پول : بعد از تحریر
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20/خداپناهی، کریم: از

یزدي، ابراهیم: به

کنستانس17/12/1972: تاریخ

خداي توفیق شما را از.باشدپس ازعرض سالم امیدوارم که حالتان خوب می! عزیزمبرادربسمه تعالی
توزیع گردیده دریافت چاپ وبالفاصله پس از5ان برسانم که شماره ه اطالعتخواستم بمی-1. مسئلت دارمقادر

درباره شکنجه است که در همراه اصل روزنامه ارسال است ودي سایتروزنامه جوف ترجمه اي ازدر-2. است
- 3. البته ترجمه آن کامالً تحت الفظی نیست. براي مجاهد جالب باشدشاید وضع ایران هم مطالبی دارد وآن از

تا 27سمینار اتحادیه از این زمینه اطالع دهید ودررسیده است یا خیر و15شماره ) مبارز(دانم تا حال مکتب نمی
ه تاکنون دعوتنامه بآلمان برگزارخواهد شد وحتماً توسط مسئولین اتحادیهدراین سمینارخواهد بود ودسامبر31
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امریکا موفقیت آرزو میدربرادران عزیزسایرشوم و براي شما واین مزاحمتان نمیبیش از. امریکا رسیده است
میرکریمخدا نگهدارتان برادر شما . کنم

امید برادرمان که تابستان گذشته اسیر شده بود ارسال است وواالتی که سازمان امنیت ازکپی س: بعد ازتحریر
.     لطفاً رسید مطالب را اطالع دهید متشکرم. است مفید باشد

1140

21/خداپناهی، کریم: از

یزدي، ابراهیم: به

ـ کنستانس7/1/1973:تاریخ

نامه شما را حاوي ضمیمه . پس از عرض سالم امیدوارم که حالتان خوب باشد! بسمه تعالی      برادر ایمانی عزیز
در مورد تاریخ نشست هنوز -1:بی که می خواستم در میان بگذارملطف شما متشکرم و اما مطالاش دریافت و از 

ژوئن هست خواهد بود و 11و 10و 9دقیقاً معلوم نیست و اگر امسال به عللی جلو نیفتد در تعطیالت فینگتن که 
کت کنید بسیار خوب می باشد انید شرالبته هر وقت تاریخ آن قطعی شد به شما فوري اطالع خواهم داد و چنانچه بتو

ي از مسایل را می شود حل کرد و حتی در کنار نشست هم فرصتی خواهد بود به سایر مسایل که کمی هم راو بسی
حقیر معتقد است اگر احیاناً . هم است سروسامان داد و راجع به آنها صحبت نموددر اروپا و هم در آمریکا در

و یا تاریخ آن جلوتر گذاشته شد خوب خواهد بود اگر از آن تخفیف استفاده نتوانستید در نشست شرکت کنید
نمایید و به این طرف پرواز کنید و امکان آن هست یک جلسه کوچک بگذاریم و در آن افرادي که بیشتر دستشان 

همان در حال توزیع شدن است و از6شماره -2. ي صحبت شوددر کار است شرکت کنند و راجع به مسایل ضرور
سال قبل از طریق آلمان مسافرت نمود ارسال می )دکتر(براي همان برادري که از آمریکا بیروتشماره اول جهت 

عدد فرستاده می شود و فکر می کنم که این برادر ما با پاریس در تماس باشد و بایستی از آنها 100شود و تعداد 
برادران پاریس حالشان خوب است و یک -3! ا در تماس هستندشما حتماً با شمفکر می کردم برادر نزدیک . بپرسید

مقدار گرفتاري داشتند که فکر می کنم به همین علت نامه آنها نرسیده و در هر حال حقیر طی دو نامه اخیر به آنها 
روز تشکیل شد و در آن مقاالتی درباره 5در مدت سمینار اتحادیه- 4. اطالع داده ام که شما نگران هستید
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در پاریس ایراد شد و روي سیدحکومت اسالمی خوانده شد و یک سخنرانی هم در این زمینه از طرف برادرمان 
که فکر می کنم astemهم تکمیل شود سمینار دوم در تعطیالت اقتصاداگر مقاالت درباره . هم سمینار مثبتی بود

در مورد اینکه آیا برنامه اي جهت حفظ امنیت خود و سازمان براي افراد مطمئن داریم باید -5.ماه آوریل باشددر 
عرض کنم که تا حال چنین برنامه اي به طور منظم نداشته ایم و هر وقت برادري که بیشتر در جریانات بود و یا 

را می شنید و به این طریق یک اطالع داشت در موقع مسافرت به ایران توسط کسی که اطالع داشت مطالب الزم
البته خیلی خوب خواهد بود اگر . مقدار اطالعات در اختیارش قرار می گرفت تا بداند در موقع لزوم چه باید بکند

براي این کار هم گروهی کار کنند و یک نوع جزوه اي که حاوي مطالب باشد تهیه نمایند تا در دست افراد مطمئن 
تا . از اینکه تا حال کسی به آدرس دفتر پیام تماس برقرار نکرده است-7.ور استفاده نمایندقرار گیرد و در مواقع ضر

نمی گذرد و با اینکه روزنامه خیلی خوب در آلمان و اطریش جا افتاده است 5حال چندین روزي از توزیع شماره 
طوري شتم مطالب براي مجاهد همانیا نوفکر می کنم در روزهاي آینده حتماً نامه اي برسد و در مورد همکاري و

که قبالً عرض کرده ام فعالً نمی شود تقاضاي کمک کرد و تا یک گردهمایی کوچک در اروپا براي توزیع و سایر 
کارهاي آن به وجود نیاید نمی شود مطرح کرد و این هم امید است با گرفتاري هاي موجود تا چند مدت دیگر 

آلمان که ) Spiegel(امروز در روزنامه اشپیگل -8. قلمی بیشتر خواهد بودبرطرف شود و آنگاه امکان همکاري 
در آمریکا و پس از نوشتن علت CIAمقاله اي دارد تحت عنوان سقوط رئیس 2است شماره 73ژانویه 8مورخ 

به عنوان Schlesingerشلسینگرکه مفصل است و آمدن ) Helmsهلمز (CIAتقاضاي برکناري از کار رئیس 
نامیده دربار پهلويبه عنوان سفیر در Helmsهلمز«ئیس جدید بر سر کار در خاتمه مقاله یادآور شده است ر

دست آوردن قدرت مجدد از برنامه و کمک سیا هلمز امیدبخش است زیرا شاه در بشده و این نامیدگی براي 
موفق . هلمز را باید در ایران توي بوق کردبیشتر از این مزاحتمان نمی شوم و معتقدم که سفیر شدن .»سپاسگزار است

میر کریمباشید برادر شما 

1141

22/خداپناهی، کریم: از

یزدي، ابراهیم: به
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پس از عرض سالم امیدورام که حالتان خوب باشد و از خداي قادر سالمتی و ! بسمه تعا لی    برادر ایمانی عزیزم
را دیروز دریافت کردم و از لطف شما متشکرم و 17/1نامه شما مورخ . برادران را مسئلت دارمموفقیت شما و همه 

هر وقت برسد فوراً توسط آن برادر در هامبورگ کارش را انجام خواهد داد و از جهت 7شماره -1: اما چند مطلب
به علت وضع نامناسب مالی رسیدند ویادداشت هاي زنداندو شماره -2.تسریع کار در اروپا مطمئن باشید

را هم تکثیر نماییم و به هوشیاري انقالبینمی شود تکثیر کرد و همچنین امکان برایمان از جهت مالی نبود جزوه 
عدد براي 15همین جهات از شما تقاضا دارم که هر نوع جزوه اي که شما در آنجا چاپ می کنید حداقل تعداد 

در شهرهاي مختلف یک نمونه ارسال گردد تا از جریان مطلع باشند و هوزیع کنندحقیر بفرستید تا حداقل براي هر ت
چنانچه جزوه هاي سانسور شده دیگران را دیدند حداقل بدانند که اصل مطلب چگونه بوده و چگونه این سازمان 

اهش دارم برایم هاي به اصطالح مترقی نوشته هاي دیگران را سانسور می کنند و بسیار مناسب و نافع است لذا خو
شنیده ام -3.تعداد ذکر شده باال بفرستیدهم از جزوه هوشیاري انقالبی و هم یادداشت هاي زندان حداقل به مقدار

چاپ شده است لطفاً بنویسید آیا در صورتی که چنین جزوه روستاهاي ایرانیکه جزوه اي تحت عنوان انقالب 
- 4. ز گروه هاي دیگر و چنانچه موجود دارید برایم ارسال نماییداي چاپ شده از مجاهدین خلق ایران است یا ا

اخیراً از چند برادر این انتقاد رسیده است که چرا مجاهد همه مطالب مجاهدین خلق ایران را چاپ نمی کند و چرا 
ه در همچنین مجاهدین خلق ایران مطالب خودشان را به سایر گروه ها هم می رسانند و همین امر سبب می شود ک

صورت تمایل این دسته ها بعضی از مطالب آنها را تکثیر کنند البته با سانسور و از همین سانسور شده هم سوءاستفاده 
.  تبلیغاتی بکنند و این حقیقت دارد که این انقالبی ها از کوچک ترین مطلب حداقل حداکثر سوءاستفاده را می کنند

نوشت که پس از انتشار هر مطلب یک نسخه براي شما فوري ارسال به مسئول توزیع نشریات اتحادیه خواهم -5
یک شماره مکتب . هنوز مطلب سمینار گذشته اروپا چاپ نشده و هر وقت شد براي شما ارسال خواهد گردید.نماید

دسامبر مطلع هستم و در اوایل ژانویه 28در مصاحبه الشاییاز جریان -6.را با پست هوایی براي شما فرستادم15
کنگره در فرانکفورت داشت و هنوز خبري مطمئن چه از جهت الشایی و چه از کنگره به من کنفدراسیون

بیش از این در حال حاضر مطلبی نیست و برایتان توفیق . نرسیده و امید است توسط برادري خبر هر چه زودتر برسد
برادر شما محمد کریم . گهدارتانخدان. کامل آرزو می کنم
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23/خداپناهی، کریم: از

یزدي، ابراهیم: به

30/1/1973:تاریخ

نامه شما را امروز دریافت . پس از عرض سالم امیدوارم که حالتان خوب می باشد! بسمه تعالی     برادر عزیزم
تکثیر شده است و در دست توزیع 7اره شم-1:کردم و از مطالب مطلع و چند نکته در همان مورد عرض می کنم

لیست آدرس ها رسید و ترتیب ارسال آنها را از -2. است و یک نسخه از این پس براي شما ارسال خواهم نمود
را تکثیر هوشیاري انقالبیو فقط از آنجایی که به علل وضع مالی قادر نبودیم . طریق مسئول هر ناحیه خواهم داد

یم و اگر کسی درخواست نمود مستقیماً ارسال دارید و براساس نامه قبلی حقیر اگر از نشریاتی دارننماییم لذا موجود 
عدد براي حقیر بفرستید تا در دست افراد مسئول هر ناحیه بگذارم که حداقل 15که چاپ می کنید هر دفعه حداقل 

د و از این یا آن دسته توزیع می شدند آنها در جریان نشریات باشند تا بتوانند نشریات سانسور شده که چاپ می شون
مارك 250مارك تا 200تا چاپ می کنیم و هر دفعه حدود 1200ما هر دفعه در حدود -3! قابل تشخیص باشند

مارك خرج پست دارد و البته خرج پست توزیع در هر 50تا 40خرج دارد و عالوه بر آن جهت توزیع اصلی مبلغ 
توضیح آنکه برادران ما همه دانشجو هستند و کم فارغ التحصیل داریم که . باشدشهر به عهده خود آن شهر می 

مشغول کار باشند و لذا این برادران هم باید با درآمد ناچیز خود خرج تحصیل را بپوشانند و هم به اتحادیه کمک 
مقداري هم ماهیانه براي ند و با همه اینها حتی عده اي از آنهاپست توزیع شهر خود را تامین نمایکنند و هم خرج 

چاپ و توزیع اصلی می فرستند ولی با همه اینها درآمد خرج را نمی پوشاند و اگر همین طور پیش برود حتی چاپ 
مجاهد تنها در آینده دشوار خواهد بود و وضع طوري است که نمی شود بیش از این تقاضا نمود زیرا امکان برایشان 

ی کمک نمایند و اشکال اصلی از آن جهت است که پخش این روزنامه در اروپا نیست که بیش از این از نظر مال
داند که این روزنامه از کجا می آید و به دسته و یا گروهی متعلق است و لذا نمی کامالً مخفی است و کسی نمی

ترتیب شود آشکارا تقاضاي کمک مالی نمود و جمع آوري این گونه کمک به هیچ وجه صالح نیست و به همین 
که فعالً هست باید باشد و باید خرجش را از طریقی دیگر برطرف کرد و این روزنامه در اروپا خیلی خوب جا باز 



سومخش ب

1732

ن هم مقدار قابل توجهی تاثیر دارد و حتی عده اي فکر می کنند که گروه مجاهدین کرده و مخفی بودن توزیع آ
البته خیلی خوب خواهد بود اگر کمک هایی که از !نندخلق ایران خودشان توسط افراد خودشان این کار را می ک

مجاهد در آلمان ـ اطریش ـ ایتالیا ـ فرانسه ـ بلژیک ـ بیروت -4. براي خرج خود اروپا ارسال گردداروپا می شود
توزیع می شود البته شبکه ایتالیا و بلژیک ضعیف است و اگر فرد مطمئنی را می شناسید اسم و آدرسش را براي ما 
. بفرستید که ما ترتیبی بدهیم تا افراد فعلی در بلژیک و ایتالیا به یک طریقی با هم همکاري نمایند تا تقویت شود

براي عراق حقیر نمی فرستد و اطالعی ندارم آیا از پاریس می فرستند یا خیر و در این زمینه با پاریس در میان 
وزیع مخفی آن به طریقی که در اینجا معمول است باشد بگذارید و چون در عراق کسی را نمی شناسم که مقصد ت

لذا ارسال نمی گردد و یک چند آدرس داریم که برایشان نشریات اتحادیه ارسال می گردد و اگر برایشان از اینجا 
در مورد جمع آوري آدرس از طریق -5. به اتحادیه نسبت می دهند و بهتر است از اینجا ارسال نشودبفرستم فوراً

شگاه باید عرض کنم که آن شیوه در چند سال پیش اینجا امکان داشت و می کردیم ولی در حال حاضر نمی دان
ش هم کردیم که می خواهیم مثالً کارت تبریک عید فطر بفرستیم گفته بودند که بیاورید ما خود یدهند و حتی آزما

یک نمونه براي حقیر بفرستید و در حال لطفاً هر نوع جزوه اي که در آمریکا چاپ می شود-6.خواهیم فرستاد
رسیده اند و یادداشت زندان اویندر نامه قبل نوشتم که دو نسخه -7.حاضر یک نمونه از کجا آغاز کنیم

آن آدرس هایی که هوشیاري انقالبی خواسته اند برایتان پس می فرستم و بقیه نزد حقیر خواهند ماند تا -8. ممنونم
. بیش از این عرضی نیست جز عرض سالم بود و توفیق شما را از خداوند قادر مسئلت دارم.ترتیب کارش را بدهم

میر کریمخدا نگهدارتان برادر شما 
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توفیق شما را از خداوند متعال پس از عرض سالم امیدوارم که حالتان خوب می باشد و! برادر ایمانی عزیزم
نامه شما همراه جزوات را دیروز دریافت کردم و لذا به چند سوالی که کرده اید حضورتان عرض شود . خواستارم

ماشین کردن دفاعیان برادران شهید در اروپا مانند آمریکا با کمبود فرد روبرو هستیم و این گونه مسأله-1:که
چندي از آنها که کارهاي (منظورم اینکه حتی به دست برادران . هر کسی هم دادجزوات را نمی شود به دست 

طور مشخص کسی نمی داند که این روزنامه داد زیرا همانطوري که قبالً نوشتم هنوز ب) حادیه را می کنندتحریري ات
حاضر صالح نیست و مجاهد از کجا است و اگر چنین کاري یک باره بکنیم اوالً باید توضیح داد و خالصه در حال

که یک مقدار آن را خود حقیر ماشین کند و البته با گرفتاري هاي درسی و غیره فقط راهی که می باشد این است
روز ماشین کردن آن طول خواهد کشید با اینکه نمی 10که دارم عمالً نمی توانم خیلی زود انجام دهم و حداقل 

فوریه می توانم کمک نمایم و شاید بتوانم یک برادر دیگر را هم 24با این شرح از تاریخ. دانم چند صفحه است
مسألهبه هر حال من پیشنهاد می کنم که با پاریس تلفنی تماس بگیرید و اگر . براي ماشین کردن آن آماده نمایم

نشریات -2. کارش را انجام دهیمچاپ آن در اروپا قطعی شد مطالب را بفرستید تا حقیر و آن برادرمان در کرفلد
هند و ترکیه آدرس و شخص مطمئنی را و در پاکستان -3. ارسالی به هامبورگ رسیده اند و از محبت شما متشکرم

رج شده براي شما یک نمونه هوایی ااز چاپ خ5شماره مجموعه کرامه-4. جهت این کار در حال حاضر نداریم
ل حاضر شماره تلفنی ندارد و چنانچه تلفن کوي درست بشود براي شما خواهم حقیر در حا-5. ارسال گردیده است

.  موفق باشید. بیش از این در حال حاضر مطلبی نیست و چون عجله دارم که زودتر نامه به دست شما برسد. نوشت
محمد کریمخدانگهدارتان برادر شما
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توفیق شما و سایر . پس از عرض سالم امیدارم که حالتان خوب می باشد! بسمه تعالی            برادر ایمانی عزیزم
مطالب دفاعیات برادران -1: چند مطلب بود که می خواستم به شما اطالع دهم. برادران را از خداوند مسئلت دارم

ضرورت آن چاپ و توزیع شده است و عکس هاي صفحات براي چاپ به علتسعید محسن و رضاییشهید 
جهت شما از هامبورگ ارسال شده است و حقیر هم یک نمونه از جزوه دفاعیات شهید سعید محسن را توسط پست 
هوایی براي شما ارسال نمودم و هنوز جزوه دفاعیات شهید رضایی از چاپ خارج نشده و هر وقت ارسال خواهم 

هت کمک هاي مالی نامه اي براي افرادي که مجاهد و سایر نشریات مجاهد را توزیع می نمایند نوشته ام ج-2. نمود
و خواسته شده که کمک مالی بکنند و در غیر آن صورت امکان چاپ مجاهد نیست و آدرس خود مجاهد در 

که کامالً مطمئن هستند ولی چندي آمریکا را نوشته ام البته بعضی از برادران شماره حساب حقیر را دارند و آن عده
مان شماره حساب در آمریکا حواله نمایند و لذا خواستم هاز آنها نمی دانند و امکان دارد مستقیماً کمک مالی را به

خواهش نمایم که هر گونه کمکی رسید فوراً حواله نمایید که وضع مالی بسیار بد است با اینکه مقداري کمک شده 
طور ادامه پیدا کند عمالً امکان براي اروپا نیست مارك کسر بودجه داریم و اگر این1300حدود است ولی هنوز در 

.Khodapanahi Postscheckamt Kurksruhe Konoto Nrشماره حساب حقیر. که مجاهد را چاپ و توزیع نماید

61138756 W.Germany.3- نوشته » دولوژيمت«شناخت 1ایدئولوژي بخش «مدتی است جزوه اي تحت عنوان
حوه چاپ این طور بر می آید نطور که معلوم است جبهه دومی ها و از بیرون آمده است و این» خلق ایرانمجاهدین 

اگر این جزوه به دست شما رسیده که هیچ و اگر نرسیده مرقوم دارید . که شعبه خاورمیانه چاپ و توزیع کرده است
که ایران از آمریکا دوباره حتماً اطالع دارید-4. فتوکپی کنم و بفرستمکه براي شما از یک شماره که برایم رسیده 

میلیارد دالر بسته است و از نوع هواپیماهایی که آمریکا در دسامبر 2داد خرید اسلحه و هواپیماي نظامی به مبلغ قرار
نوشته ) فرانکفورته روند شاو(طوري که در روزنامه پریروز ب. استفاده کرده استویتنام شمالیبراي بمباران 

شده است این قرارداد خرید اسلحه بزرگ ترین قراردادي است که آمریکا با یک کشور دیگر بسته است و شاه 
خائن قول داده است که پول آن را نقدي به صورت فروش نفت بپردازد و همچنین در این قرارداد ذکر شده است 

بیشتر از این در حال حاضر عرضی نیست . به ایران ارسال خواهد کردکه آمریکا یک گروه صد نفري براي آموزش 
میر کریم خدانگهدار شما. یتان مسئلت دارمو سالمتی و موفقیت برا
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26/خداپناهی، کریم: از

یزدي، ابراهیم: به

کنستانسـ29/4/1973:تاریخ

نامه شما را همراه . که حالتان خوب می باشدپس از عرض سالم امیدوارم ! بسمه تعالی      برادر ایمانی عزیزم
اگر چه چند مدت پیش نامه اي براي شما فرستاده بودم و امید است که رسیده . دریافت کردم9یک نمونه شماره 

را که به پاریس فرستاده بودید رسیده است و توزیع گردیده 9شماره -1: باشد به چند مطلب در زیر اشاره می کنم
در مورد تاریخ نشست -2. مان به شما اطالع خواهد داد که آیا این نوع بهتر است یا به نحوه سابقو حتماً برادر

تا 8(تعطیالت فنگستن ) ژوئن(ماه یونی 12تا 8همانطوري که قبالً به شما نوشته بودم به احتمال قوي از تاریخ 
ه جاي آن معلوم شود براي شما نامه خواهد بود و هنوز جاي آن مشخص نیست و در اولین فرصت ک) 12/6/1973

خواهم نوشت و چنانچه اواخر ماه مه از آمریکا حرکت کردید می توانید در هر کجا که هستید به آدرس حقیر نامه 
اگر . بنویسید و یا تلگراف کنید که جواب بنویسم و البته فکر می کنم تا اواخر ماه مه حتماً محل آن هم معلوم شود

در مورد طرح مرکز چاپ-3.آنجا می شود با شما تماس بگیرمد که توسط تلفن برادرمان درهم در پاریس بودی
طور کلی بسیار خوب و مفید است ولی قبالً باید یک کادر بسیار خوب و متعهد الزم است عرض کنم که این طرح ب

محل چاپ و محل ماشین باید و مخفی براي این کار ترتیب داد و با وجود چنین کاري می شود اقدام کرد و ضمناً 
را هم نمی شود به طور واضح به اتحادیه گفت و باید در یک مسألهکامالً مخفی باشد و حقیر معتقد است که این 

سطح چند نفري باشد و لذا فکر می کنم اگر قبل از نشست موفق به دیدار شدیم بهتر است در این باره بیشتر صحبت 
به عده اي از برادران بگوییم و نظرشان را بخواهیم و بهتر است گروه فارسی زبان از کنیم و آن وقت با تصمیم قطعی 

ماه آوریل سمینار دوم اتحادیه دوباره 24تا 20از تاریخ -4.در حال حاضر مطلع نباشد تا بعدکلیات این طرح
ا می فرستید جهت آدرس هایی را که شم-5.تشکیل شد و روي هم سمینار آموزنده اي بوداقتصاد اسالمی

ارسال مجاهد مستقیماً به پاریس می فرستم تا خود برادرمان درباره اش تصمیم بگیرد و اگر چه نوشته ام که مرا مطلع 
و براي کدام ارسال نمی شود البته براي راي کدام آدرس ها ارسال می گردد کنند ولی تا حال اطالعی ندارم که ب

ماً فرستاده می شود ولی درباره کسانی که تعداد زیادي خواسته اند باید آدرس هاي فردي که یک نمونه است حت
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مارك به حساب برادرمان 500ز آینده مبلغ وبیش از این در حال حاضر مطلبی نیست و در چند ر. تحقیق کرد
.   به آدرس حقیر توجه کنید زیرا آدرس عوض شده است:ت.ب.در آمریکا واریز خواهد شدمحمد توسلی

میر کریمبرادر شما . باشیدموفق

1146

27/خداپناهی، کریم: از

یزدي، ابراهیم: به

کنستانسـ 8/5/1973:تاریخ

پس از سالم امیدوارم که حالتان خوب می باشد و حتماً تاکنون نامه هاي قبلی حقیر ! بسمه تعالی     برادر عزیزم
. ز اینکه تا حال نامه قبلی نرسیده بود مورد تعجب شدآوریل را دریافت کردم و ا31نامه شما مورخ . ده استیرس

درباره تاریخ نشست در نامه قبلی متذکر -1.این نامه حقیر را مطلع نماییدلطفاً در صورت دریافت نامه هاي قبلی و
تشکیل خواهد شد و محل دقیق آن هنوز معلوم11/6/73و 10، 9، 8م که براي اطالع حقیر از مسئولین از روز وش

مدت چندي است که توزیع شده و آدرس هایی 9شماره -2. فوراً به شما نامه خواهم نوشتنیست و پس از اطالع
که شما می فرستید به مسئولین هر نقطه فرستاده می شود تا براي آن فرد ارسال گردد و کسانی که بیش از یک 

500برادر مهندس محمد مبلغ عبداهللان از ایرا-3! شماره درخواست می کنند پس از تحقیق ارسال می گردد
آدرس محمد در آمریکا ارسال دارم که هفته قبل حواله شد و چنانچه شما از ه مارك برایم حواله کرده بود که ب

در مسافرت اخیر خانم به ایران از طرف مقامات ضدامنیتی سواالتی کرده -4. رسیدن آن اطالع پیدا کردید بنویسید
اطراف خود حقیر بوده و این سواالت شده و جواب داده شده از طرف خانم را تنظیم کرده و در بودند که بیشتر در

دیدار کپی آن را به شما خواهم داد و یکی از برادران دیگر خودمان هم که به ایران رفته بود مورد سوال قرار گرفته 
ده است و پس از دریافت یتا حال جوابی نرسبود و از او هم خواسته ام که سواالت شده را تنظیم کند و بفرستد ولی

بیش از این مزاحمتان نمی شوم و از رسیدن نامه هاي حقیر مرا مطلع کنید و . کپی آن را هم براي شما خواهم آورد
میر کریمخدانگهدارتان . ضمناً  به آدرس حقیر توجه کنید



دفتر دوم ـ نامه ها 

1737

1147

28/خداپناهی، کریم: از

یزدي، ابراهیم: به

ـ کنستانس 24/5/1973:تاریخ

پس از عرض سالم امیدوارم که حالتان خوب باشد و تاکنون جواب آقا به نامه ! بسمه تعالی    برادر عزیزم
چون عجله دارم که این نامه هر چه زودتر به دست . سرگشاده رسیده است البته با پست هوایی و فوري ارسال گردید

:ـ آدرس محل نشست به قرار زیر است1:شاره می کنمشما برسد لذا خیلی خالصه به چند مطلب ا

Natufreundehaus, 463 Bochum- Dahlhausen,  Herbergnweg 1, Tell: 02321/43163

چنانچه در روزهاي نشست رسیدید به آلمان که به این شماره باال تلفن می کنید که کسی بیاید تا ایستگاه راه 
باشید لطفاً به تلفن ) بوخوم(و اگر زودتر از وقت نشست خواستید در آن شهر آهن بوخوم و شما را به محل بیاورد

701155تلفن آقاي سردانی .ن کنید تا شما را به محل ببرندکه به شرح زیر است تلفکریمی و یا سردانیآقایان
702013اي کریمی تلفن آق. 715122یا به دانشگاه سردانی و 21تا 19و بعدازظهرها 13تا 9صبح ها از ساعت 

در مورد مرکز چاپ بهتر می دانم از نزدیک صحبت کنیم و لذا صبر می کنم و منظورم از -2. 407اطاق شماره 
ـ در مورد مسایل مجاهد و یا کارهاي 3. مخفی بودن همان محل ماشین و افرادي که با ماشین سروکار دارند هست

بیش از این فعالً . وضاع اروپا بگذارمینیم و شما را در جریان ارا ببغیراتحادیه لطفاً با کسی صحبت نکنید تا همدیگر
میر کریمبرادر شما .خدانگهدارتان. سالم خدمت برادران برسانید. مطلبی نیست و به امید دیدار
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29/خداپناهی، کریم: از

یزدي، ابراهیم: به

7/6/1973:تاریخ
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سالمتی و توفیق روزافزون شما . ض سالم امیدورام که حالتان خوب باشدپس از عر!بسمه تعالی        برادر عزیزم
رسید و از 11و 10و همچنین نمونه شماره / 1/6و / 26/5ـ نامه هاي شما 1:را از خداي بزرگ مسئلت دارم و اما بعد

به پاریس برسد فوري توزیع خواهد 11و 10هنگامی ش . الف. لطف شما تشکر می کنم و راجع به مطالب در آن
شد و چون این احتمال هست که تا قبل از نشست نرسد آن دو نمونه را با خود می برم که با برادران توزیع کننده 

آن  به جهت روشن کردن موضع خود و 11پیرامونش صحبت بکنیم و شماره هاي خوبی هستند به خصوص شماره 
و رنجنامهکه از هر گونه اتهامات غیروطنی و وطنی از جهتی به دور خواهد ماند و ضمناً  با آمدن وابستگی خودش

اگر چه با متن رنجنامه موافق نبودم و نظرات اصالحی شما را ضروري می دیدم ولی برادران مسئول (جواب آقا 
در مورد مرکز .ب. امه بسیج کرددر آن می توان نیروي بیشتر را جهت همکاري توزیع این روزن)توجه نکردند

لیست . ج. کنار نشست صحبت خواهم نمود و نتیجه را به شما بعداً اطالع خواهم دادچاپ با برادران نزدیک در
رسال سواالت و جواب داده شده سازمان جهنمی از طرف خانم و آن برادر را تنظیم نموده و تا یک ماه دیگر ا

به مسئولین خواهم داد و نمونه مهر را به پاریس اطالع داده ام ولی چون ـ آدرس هاي ارسال را2. خواهد شد
برادرمان زیاد گرفتار است نمی دانم تاکنون چه اقدامی شده است و اخیراً هم که ایشان قصد عزیمت به خاورمیانه 

مجاهد صحبت کنیم و دارند و موفق به دیدارشان قبل از مسافرت نیستم و شاید بعد از مسافرت بتوانیم در مورد کار
وضع آن را چه از جهت توزیع و چه از قسمت هاي دیگر سروسامان بدهیم و هنوز نباید شما انتظار داشته باشید که 
توزیع مجاهد و یا همکاري با آن در یک تشکیالت منظم می گردد و به عقیده حقیر الزم است شما هم به پاریس 

خیلی خوب بود اگر شما را . ن یک تشکیالت منظم فشار آوریدبه وجود آمدتوسط نامه و یا به هر وسیله دیگر براي 
در نشست می دیدم و از جهتی هم می شد بیشتر به کارها رسید ولی همان طوري که نوشته اید به تاخیر خواهد افتاد 

بیش از این . و امید هست که تا چند مدت دیگر موفق به دیدار شده و بیشتر از نزدیک در مورد مسایل صحبت بشود
برادر شما میر کریم .  خدانگهدارتان. فعالً عرضی نیست و این حقیر فردا به محل نشست خواهم رفت

1149

30/خداپناهی، کریم: از

یزدي، ابراهیم: به
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29/6/1973:تاریخ

این مدت نامه اي قبالً از اینکه در . پس از عرض سالم امیدوارم که حالتان خوب باشد! به نام خدا     برادر عزیزم
راجع به نشر کتاب 2اطالعیه شماره . نتوانسته بنویسم و علتش گرفتاري هاي درسی و غیره بوده معذرت می خواهم

مطالبی که می خواستم . ده است و درباره آدرس به منطقه مربوطه فرستاده شده استیو آدرس جهت ارسال پیام رس
ماه یونی تشکیل شد در نشست به مسایل 13تا 9از تاریخ اتحادیهنشست -1: به عرض برسانم به ترتیب زیر است

مورد احتیاج اتحادیه رسیدگی شد و در مورد کارهاي سیاسی بیش از یک روز بحث شد و به اتفاق آراء مطالب زیر 
اتحادیه باید بینش سیاسی به اعضاء خود بدهد و الزم است مسایل سیاسی روز از قبیل .الف:تصویب گردید

قتصادي و اجتماعی و غیره به صورت علمی بررسی گردد و پس از اینکه این تجزیه و تحلیل مورد موافقت ا
مدیره همکاري نمایند  هیات مدیره درکارهاي هیأتخاب می شود که با تاز هر واحد یک نفر ان(مشاورین اتحادیه 

تحادیه قرار گرفت به صورت جزوه اي و هیات مدیره ا) درکارهاي دیگر می تواند مشورت نمایدسیاسی باید و
و همچنین حوزه هاي علمیه را ) آیت اهللا خمینی(اتحادیه باید اعالمیه هاي مراجع تقلید . ب. گرددتکثیر و توزیع می

اتحادیه حق ندارد در مورد دیگر مسایل اعالن موضع کند و اگر مورد خاصی پیش بیاید .ج. تکثیر و توزیع نماید
مجموع آراء (جریان را با مشاورین اتحادیه در میان بگذارد و اگر در آن مورد خاص اکثریت مدیرههیأتباید 

.   توافق داشتند اتحادیه می تواند در آن مورد خاص به صورت اعالمیه اعالن موضع کند) مشاورین و هیات مدیره
هید دید و در مورد نشریات ه سه قسمت باال به صورت بهتري در نشست انشاء شده است که در مصوبات خوابتال

) مقاالت رسیده از طرف واحدها(و نشریات داخلی ) مجموعه کرامه(اتحادیه همان مکتب مبارز و نشریات جنبی 
امسال تعداد اعضاء هیات مدیره از سه نفر به پنج نفر تغییر داده شد و افراد زیر با مسئولیت خاص زیر . خواهد بود
ـ 3) ـ آخنیاقوت فام(ـ مسئول ارتباطات داخلی 2) ـ آخنطباطبایی(ت خارجی ـ مسئول ارتباطا1: تعیین شدند

ـ کریمی(ـ مسئول مالی 5) ـ هانورکرباس فروشان(ـ مسئول امور فرهنگی 4) ـ گراتسطائب(مسئول انتشارات 
ضر تصویب شد و این صندوق در حال حاصندوق تعاونی اتحادیهچنین در نشست امسال نظامنامه هم). بوخوم

مارك موجودي دارد که اعضاء اتحادیه می تواند در موارد خاص از این صندوق براي مدت معینی 9000مبلغ 
بطه گروه با رادر مورد .ل گرددااگر نظامنامه صندوق تا حاال براي آمریکا نرسیده بنویسید تا ارس. قرض بگیرند

چرا گروه آمریکا به مطالب نشریات اتحادیه کمک نمیآمریکا یک مقدار برادران به گروه آمریکا انتقاد داشتند که 
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کند و تنها نباید آمریکا فقط مکتب مبارز را به نام دو گروه توزیع کند بلکه در مورد مقاالت مکتب هم همکاري 
ه حقیر یک مقدار در این مورد توضیح داد که گروه آمریکا اگر برایش امکان داشته باشد حتماً بتداشته باشد که ال

آدرس مسئول ارتباطات خارجی را می نویسم ....  کمک خواهد کرد و در حال حاضر نباید زیادتوقع داشته باشیم و 
.که در مورد کارهاي اتحادیه بتوانید سریعاً تماس بگیرید

Tabatabai,51 Aachen - Adalbertoteinweg.251 Germany

و مصوبات امسال ) که زیاد تغییر نکرده است(اساسنامه جدید روي هم نشست موفقیت آمیز بود و حتماً مسئولین 
پیام آمریکا چون به موقع نرسیده بود لذا در هفته قبل به صورت بخشنامه به ضمناً . اي آمریکا خواهند فرستادرا بر

در این : و قبوض آنشرکت انتشاردر مورد -2. واحد ما فرستاده شده است که در مجمع عمومی خود بخوانند
ت کردم ولی با برادران دیگر در این مورد صحبت نشد و علتش هم این بود که حبمورد با برادرمان در پاریس ص

در صورتی که مربوط . باید روشن کرد این مرکز چاپ مربوط به نهضت است یا مربوط به گروه فارسی زبان آمریکا
طور باشد باید اروپا صالح نیست و اگر اینگروهو متعلق به نهضت باشد که طرح آن به صورت رسمی با اتحادیه

سعی کرد فوري این قبوض را فروخت به این ترتیب که فروشنده قبض باید به این عنوان که محلی است که کتاب 
هاي مفید را نشر می دهد و قبض می فروشد و اگر آن فرد می خواهد می تواند قبض بخرد و این فقط بر اساس 

هضت هم برده نمی شود و البته تعداد خریداران بدین ترتیب محدود است و در اروپا اعتماد هست و دیگر اسم ن
نفر برسد ولی اگر مربوط به گروه باشد که می شود با اتحادیه رسماً در میان گذاشت و اتحادیه هم بخش 20شاید به 

تواند قبوض آن را هم اروپا به واحدهاي خودش اطالع می دهد که چنین مرکزي قرار است به وجود بیاید و می
خیلی خوب بین اعضاء اتحادیه بفروشد و اگر این طور باشد باز باید طرح مرکز چاپ فقط بین هیات مسئولین گروه 

.   از طرح و جاي چاپ چیزي ننویسند) جهت احتیاط(آمریکا و هیات مدیره اروپا مخفی باشد و به واحدهاي خود 
تماس بگیرید و پس از نتیجه اگر مربوط به گروه فارسی زبان شد که با ه حقیر بهتر است اول با پاریسدبه عقی

بکنید که از نوع طرح و مرکز آن کسی نباید طباطباییآدرس باال رسماً تماس بگیرید و خصوصاً یادآوري به 
ه الزم مطلع بشود زیرا این برادرمان بعضی اوقات یادش می رود احیاناً به فرد مطمئن دیگري هم می گوید اگر چ

و اگر مربوط به نهضت یا . نیست آن فرد مطمئن هم حتی بداند که نحوه طرح و مرکزش کجا است و چگونه است
و ) البته لزومی هم ندارد که من بدانم متعلق به نهضت است و یا گروه دیگر(هر گروه دیگري که شما بنویسید باشد 
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نبود با موافقت برادرمان در پاریس مقداري قبض فقط کافی است در صورتی که مربوط به گروه فارسی زبان 
امیدوارم که بتوانید قبل از نشست سالیانه گروه فارسی زبان آمریکا به اروپا سفر نمایید . بفرستید که فرداً اقدام نمایم

و با هیات مدیره اتحادیه از نزدیک تماس داشته باشید و بشود دو گروه را بیشتر هماهنگ کرد و هم می شود در
در مورد پیام با برادرمان در پاریس و دیگران برادران توزیع -3. مورد پیام صحبت کرد و به کارها بیشتر نظم داد

در شهر (کننده تماس حاصل شد و نحوه توزیع آن قرار شد بر اساس سیاست واحدي باشد و با پست توزیع گردد 
ستاده می شود که اگر فردي به دستش نرسید برمی و براي هر توزیع کننده هم یک مهر آدرس پیام مجاهد فر) ما

.  ه شودهیگردد و از آن پس دیگر براي آن آدرس ارسال نمی گردد و نمونه چاپ ارسالی شما را داده ایم که مهر ت
توزیع شده است و اگر قرار باشد شماره هاي بعدي هم در آمریکا چاپ و براي اروپا ارسال 11و 10پیام شماره -4

بیش از . هتر است کاغذ سفید انتخاب شود زیرا این نوع کاغذ مورد انتقاد بعضی از برادران قرار گرفته استگردد ب
توفان ـ (چند رنگین نامه شما موفقیت مسئلت دارم و ضمناً م و تا نامه دیگر براياراین در حال حاضر مطلبی ند

میر کریمبرادر شما . ارسال شده است) مردم

1150

31/ی، کریمخداپناه: از

یزدي، ابراهیم: به

12/7/1973:تاریخ

نامه شما همراه دو آدرس و . پس از عرض سالم امیدوارم که حالتان خوب باشد! بسمه تعالی    برادر عزیزم
نمونه -1: مطلب انتقادي به مکتب رسید و از اینکه فوري جواب خواسته اید خیلی کوتاه در این نامه اشاره می کنم

بفرستید و آن برادر از جریان مطلع هست که چه باید بکند و اگر قرار باشد هامبورگستقیماً به آدرس در پیام را م
براي من بفرستید حقیر باید به هامبورگ بفرستد و این خود دو روز طول می کشد و تاخیر دو روز هم در تسریع کار 

لطفاً بنویسید که نامه هاي قبلی -2.ن برادر بگویمر بنویسید که به آچنانچه مطلب یا تذکري بود به حقی. مهم است
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قبالً آدرس ارتباطات خارجی را براي شما نوشته بودم که تغییر کرده است و آدرس به شرح زیر . رسیده اند یا خیر
:می باشد

و روي پاکت به زبان فارسی بنویسید که مثالً این آدرس مسئول ارتباطات خارجی و مسئول مالی اتحادیه است
مطلب در مورد مکتب را به مسئولین خواهم -3.سم مسئولین را روي پاکت بنویسیدو ا» طات خارجیبامسئول ارت«

بیش از این عرضی نیست و از خداوند سالمتی و موفقیت براي . داد که در صورت الزم جوابی براي آن فرد بفرستند
.شما و سایر برادران مسئلت دارم

میر کریم شمابرادر. خدانگهدارتان. از پاریس به شما خواهند نوشتشرکت انتشاردر مورد : بعد از تحریر

1151

32/خداپناهی، کریم: از

یزدي، ابراهیم: به

ـ کنستانس14/8/1973:تاریخ

پس از عرض سالم امیدوارم که حالتان خوب می باشد و جداً از دیدارتان بسیار ! بسمه تعالی      برادر عزیزم
. ی و توفیق آن برادرم را مسئلت دارمخوشحال و از مطالب گفتگو شده خیلی بهره مند شدم و از خداي توانا سالمت

-1: دالر رسید ولی دو نمونه مجاهد جهت حقیر تا حال نرسیده است و اما مطالب100نامه اخیر شما همراه چک 
و یک نمونه را 12مجاهد جهت هامبورگ رسیده و کارش انجام شد و پریروز توزیع شده است و اصل پیام 

اگر شما به اصل آن احتیاج دارید براي شما برگردانیم و اگر احتیاج ندارید که هامبورگ براي حقیر فرستاده است و
این شماره براي . یک نمونه از چاپ اینجا را همراه یک مجله درباري براي شما می فرستم. در نزد خود بایگانی کنم

براي شما فرستاده مجله اي که -2.)مارك270مجموعاً (خرج برداشته است 80/46مارك و جهت پست 220چاپ 
در کنسولگريو با کمک ) تاجري است در هامبورگشخصکه (حامدپوراز طرف ماهنامه ایرانام به نام 
اگر این ماهنامه در آنجا به دست شما نمی رسد بنویسید که بعداً هم تهیه و براي شما بفرستم و روزنامه . می آید
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که تا حال یک شماره درآمده و » نشریه کانون«آید به نام دیگري هم گویا از طرف کنسولگري یا سفارت در می 
جریان کار خودمان -3. فرستاده ام و البته براي او هم یک شماره ماهنامه ایران فرستاده امVenceبراي برادرمان در 

شروع شده است و خداوند کمک فرماید که توفیق حاصل Venceهم طی یک گفتگوي دیگر با برادرمان در 
دالر را به صورت چک نفرستید زیرا تولید اشکال می کند و خیلی ساده تر 100لطفاً از این پس کمک -4.گردد

.خواهد بود اگر شما از آمریکا به این شماره حقیر حواله کنید

Postscheckkonto Karlsruhe, Nr. 61138756  W.Germany

بیش از این در حال حاضر مطلبی نیست .رسیده باشدفرستادم و امید است چندي پیش یک نوار سرود مذهبی-5
میرکریم برادر شما . ا را از خداوند قهار مسئلت دارمو توفیق شم

1152

33/خداپناهی، کریم: از

یزدي، ابراهیم: به

22/8/1973:تاریخ

از سالمتی و موفقیت شما را . پس از عرض سالم امیدوارم که حالتان خوب می باشد!بسمه تعالی     برادر عزیزم
امیدوارم که نامه قبلی و به یقین ماهنامه ایران و یک نمونه مجاهد چاپ اینجا -1. درگاه خداي قادر مسئلت دارم

طرف یکی از برادران در جوف یک مقدار اخبار هست که از-2. رسیده باشد و اگر رسیده است لطفاً اطالع دهید
.  به من رسیده که حقیر بدون تفسیر همه را نقل کردم و نمی دانم تا چه حد صحت دارند و امید است مفید واقع شود

پیام مجاهد مبنی بر اینکه افراد آدرس ها را ارسال دارند که پس از این مجاهد همه از یک 3بخشنامه شماره -3
ر شهري تغییر کند در بخشنامه آمده که به آدرس درج شده در پیام مجاهد محل توزیع شود و چنانچه آدرسی د

می خواستم عرض کنم اگر امکان -4. ارسال بدارند و آن وقت شما به ما اطالع می دهید که ترتیب آن داده شود
ود یک مقدار را زودتر چاپ کنید زیرا االن ماه مرداد است و تقریباً دو ماه عقب هست و خود به خ13دارد شماره 

قت کنم پیام زودتر از روزنامه هاي دیگر و یا حداقل داز مطالب قدیمی می شود و فکر می کنم الزم باشد که 
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همزمان با آنها درآید که مطالبش ارزش خود را از دست ندهد زیرا این پیام براي همه نوع افراد فرستاده می شود و 
دفاعیات مهندس سحابی در دست -5. طوري بشود که انعکاس خوب آن به طوري که در سابق بوده حفظ شود

بیش از این در حال حاضر مطلبی نیست جز عرض . ت و امید است تا بیست روز دیگر آماده شودماشین زدن هس
میر کریم خدانگهدارتان برادر شما . سالم مجدد

1153

34/خداپناهی، کریم: از

یزدي، ابراهیم: به

16/9/1973:تاریخ

نامه شما را پریروز دریافت . می باشدسالم امیدوارم که حالتان خوبپس از عرض! بسمه تعالی       برادر عزیزم
نمونه 13شماره -1: درباره مطالب نامه و هم چنین دیگر مسایل در زیر اشاره می کنم. کردم و خیلی خوشحال شدم

دالر رسیده است و باز در مورد چک همان طوري که قبالً نوشتم اگر براي شما امکان باشد که به 100و مبلغ چک 
واله کنید بهتر است و اگر امکان نداشت به همین صورت این دفعه نه دفعه قبلش باشد بهتر شماره پستی حقیر ح

روز است که از چاپ خارج شده و توزیع گردیده است البته پس از ارسال بخشنامه که 6مدت 13شماره -2. است
شود و به ناچار به دو سه قرار بود تمامی آدرس ها به مرکز نرسیده بود که از این شماره همه از یک جا توزیع

رستند و کامالً آدرس به همان وضع سابق ارسال گردید و امید است که این سه محل هم زودتر آدرس ها را بف
تقاضا کرده بود از مسئول برلین تقاضاي تحقیق کرده )خوشدل(در مورد آن فردي که -3.مرکزي صورت گیرد

درباره ارسال پیام و یا نامه از طرف -4. ادکه برادر همان است یا خیرام و وقتی جواب رسید به شما اطالع خواهم د
مدیره دخالت نمایم و از لحاظ بیشماري هیأتگروه نمی دانم که جریان چه بوده است زیرا سعی دارم کمتر به کار 

اده اند که شما را هم به صالح است و البته تا چند مدت دیگر مطلع خواهم شد که از چه جهت نه نامه و نه پیام فرست
ار خندیدم زیرا خواسته اند مسخره کنند و آدرس داده سیدر مورد یک تک آدرس ب-5. در جریان خواهم گذاشت

اما در مورد آدرس هاي دیگر به مرکز اطالع .که بی اساس است57ن عباس شماره به نام آقاي عوضی مونیخ خیابا
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از . به زودي برسد14از این عرضی نیست و امیدوارم که شماره بیش . داده خواهد شد که برایشان ارسال دارند
.خداوند سالمتی و موفقیت براي شما مسئلت دارم

ا می رسد تا در صورت به حقیر اطالع دهید که چه نوع روزنامه اي خارج از کشور به دست شم: بعد از تحریر
میر کریمبرادر شما .خدانگهدارتان. امکان کمبود آن تهیه و ارسال گردد

1154

35/خداپناهی، کریم: از

یزدي، ابراهیم: به

1/11/1973:تاریخ

200نامه شما که حاوي چک . پس از عرض سالم امیدوارم که حالتان خوب باشد!بسمه تعالی    برادر عزیزم
علت گرفتاري مارك در جوف قرار داده شده بود رسیده اند و به 10دالر بود و همچنین نامه اخیر شما که مبلغ 

بالفاصله پس 14شماره -1: درسی نشد زودتر جواب بنویسم و دیگر از این پس تاخیر رخ نخواهد داد و اما مطالب
از رسیدن کارش انجام داده شد و توزیع گردیده ولی مطلبی را باید برایتان بنویسم که مطالب این شماره و شماره 

ده و می شود و این انتقاد عده اي از برادران است که پیام چرا این قبلی غیر از سرمقاله اش توسط دیگران چاپ ش
بدین وسیله . قدر دیر می نویسد و بعضی ما حتی می گویند غیر از سرمقاله بقیه کپی از روزنامه هاي دیگر است

روزنامه خواستم شما را در جریان نظرات بعضی دوستان گذاشته باشم و به عقیده حقیر الزم است که فاصله تاخیر 
کمتر شود و حداقل همزمان با توزیع و در صورت امکان قبل از توزیع دیگران مجاهد پخش شود تا بدین وسیله 

الزم است در این مورد . بشود گرایش طبقه دانشجو را مانند شماره هاي اولیه اش که خیلی خوب بود نگه داشت
ید و راه حلی بیابید و اال اگر با این وضع ادامه پیدا کند از را در میان بگذارمسألهتاخیر با برادران مسئول دیگرمان 

مبلغ چک هاي رسیده تا -2. رسیدمسألهتعداد خوانندگان روز به روز کمتر خواهد شد و خوب است زودتر به این 
دالر اخیر بسیار خوب بود و هیچ گونه ایرادي نداشت و200حال به حساب برادرمان حواله شده است و نوع چک 

به آدرس می شود -3.مارك هم رسیده است10سعی شود در آینده هم همین نوع چک ارسال گردد و مبلغ 
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فکر می کنم دوست یکی از دوستان باشد که در . .Wien 1170فرستاد 
همان حوالی به آدرس زیر زندگی می کند و البته این دوست از این کارها زیاد می کند و به اصطالح می خواهد 

Mr. Walai, Weidmanny. 4/121170 Wien. مخفی کاري کند ولی بیشتر اوقات معلوم می شود

و براي مرکز می فرستم که برایشان بفرستند و غیر از دو سه شهر بقیه جهت دو آدرس دیگر اقدام خواهد شد-4
طی نامه یکی از برادران مطمئن در هامبورگ یک افسر : یک خبر-5. از مرکز طبق همان قرار قبلی ارسال می گردد

ماي فانتوم هواپی50نیروي هوایی ایران که چندي پیش آنجا بوده گفته که در جنگ اعراب و اسرائیل ایران حدود 
بیش از این در حال حاضر عرضی نیست و یک ! در عین حال باید تحقیق گردد. در اختیار اسرائیل گذاشته است

ستم و نزد حقیر قطعه عکس در جوف ارسال می گردد و بقیه اصل پیام هم اگر بخواهید می شود آنها را برایتان بفر
که به ایران رفته بود برگشته است یا خیر؟ خدا عبداهللا رادر در نامه خودتان مرقوم دارید که بمی باشد و ضمناً 

کریممیربرادر شما. نگهدارتان

1155

36/خداپناهی، کریم: از

یزدي، ابراهیم: به

19/11/1973:تاریخ

ز رونامه شما را پری. پس از عرض سالم امیدوارم که حالتان خوب می باشد!بسمه تعالی      برادر بسیار عزیزم
- 1:شد و اما درباره مطالب نامه شمارسید و به زودي در اینجا توزیع خواهد 15دریافت کردم و امروز هم شماره 

مارکی 10دالري و همچنین یک اسکناس 200پوند انگلیسی فرستاده شده است و فقط آن چک 8تاکنون براي من 
-3. جوف به مرکز توزیع داده می شود که بفرستنددرباره آدرس در -2. در جوف نامه گذشته بود که نرسیده اند

در مورد انتقاد بعضی دوستان در اروپا باید عرض شود که منظور از نوشتن آنها این بود شما در جریان باشید و اال 
حقیر کم و بیش به گرفتاري هاي چاپی  و غیره وارد هستم و می دانم امکانش آن طوري که رفقا می گویند نیست و 

رف دیگر در حال حاضر چون اروپا در این کارها تشکیالتی به معنی اصیل نشده متاسفانه نمی شود مطالب شما از ط
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را با آنها در میان گذاشت و باید اول به وضع تشکیالتی اروپا رسید و پس از آن با آنها در این گونه موارد صحبت 
گرفتاري ها اشاره می شود ولی نه به طور واضح کرد و البته موقعیتی که نصیب می شود طی صحبت هاي فردي به

زیرا صالح نیست و براي تشکیالت هم که بارها به پاریس به آن برادر مشکالت گفته شده ولی در جواب همیشه 
البته گرفتاري هاي دیگر برادر هم علتی . گفته شده که باید صبر کرد و به قول خودمان زبانم مو در آورده است

انتظار کاري از این جوانان اروپا که خودمانی هستند می رود باید هر چه زودتر بیش از گذشته به قعاًاست ولی اگر وا
آنها رسید و نگذاشت که فقط به وعده و وعید باقی بماند و جاي بسی تاسف است که تاکنون در این زمینه بسیار کم 

م که نبه وضع اروپا مطلع نمایم و از شما تقاضا ککار شده است و باز هدفم از نوشتن این مطالب این است که شما را
هر طوري که صالح می دانید به برادرمان توصیه کنید که بیشتر به وضع اروپا برسند و امید است که نظریات شما و 
آن برادرمان به نتیجه مثبتی برسد و هر چه زودتر به وضع اینجا سروسامانی داده شود که اگر قرار بر ساخته شدن 

د چند جوان شاخ شکسته در این اروپا وجود دارند و اگر هم وقتی براي این کارها نیست باید به آنها گفت باش
پس از تحقیق نتیجه خوشدلدر مورد -4. صریحاً که بروید و هر کاري که خود تشخیص می دهید انجام دهید

) کنفدراسیون(انجمن ایرانیان این است که این آقاي خوشدل پسر عموي آن خوشدل شهید است و در برلین به
می انجمن اسالمی برلینمی رود و در امور تئاتر و فیلم چند دوره رهبري کارها را داشته است و گاهی هم به 

بر بیشتر شما را رود و به طوري که می گویند آدم پرحرفی است ولی دروغ نمی گوید و البته در صورت دریافت خ
درباره فیلم و کپی پیام می پرسم اگر لزوم نبود هر چه زودتر براي شما خواهم نوشت که دیگر -5. مطلع می نمایم

در مورد -7بنویسید که رسیده است یا خیر؟ . در نامه قبل یک قطع عکس که در پیام بود پس فرستادم-6. نفرستید
س بگیرید و اگر صالح بود و آن برادر قبالً نوشتم به شما که شما با برادرمان در پاریس تماشرکت انتشارقبض 

به هر حال من . موافق بود مقداري بفرستید که حقیر به صورت فردي بفروشد و دیگر نمی دانم جواب چه بوده است
پیشنهادي دارم و اگر صالح دانستید جواب بنویسید و اینکه اگر از نظر بودجه شرکت انتشار کسري دارید بنوسید 

ش هست که به طریقی تهیه و ارسال گردد و یا حداقل بنویسید چه تعدادي مایل هستید قبض چه مقدار است و امکان
عدد قبض می خرم و پولش را از پولی که می فرستید 2خود حقیر . در اروپا به فروش برسد که فکر برایش بشود

مضاء همشهري قرارمان باشد و ا. بیش از این عرضی نیست و تا نامه بعد شما را به خدا می سپارم. جهت پیام کم کنید
همشهريبرادر شما ! خیلی خوب است
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37/خداپناهی، کریم: از

یزدي، ابراهیم: به

29/11/1973:تاریخ

سالمتی و توفیق شما را از . پس از عرض سالم امیدوارم که حالتان خوب می باشد!بسمه تعالی      برادر عزیزم
توزیع شده است و از مسئول 15شماره -1: ه به ذکر چند مطلب می پردازمخداي بزرگ مسئلت دارم و در این نام

چاپ پرسیدم و احتیاج نیست که شما اصل هر شماره را بفرستید زیرا در این چاپخانه مورد احتیاج نمی باشد و همان 
دارم در به طوري که اطالع -2.شماره چاپ شده که ارسال می کنید کافی است و از آن می شود تکثیر کرد

Logan-Utahعده زیادي ایرانی هستند که هم به مطالعات اسالمی عالقه دارند و هم به مطالعه نشریاتی از قبیل پیام .
اطالع می نیکوییبه طوري که برادر یکی از برادران مقیم اروپا که قبالً آنجا بوده و فعالً در کالیفرنیا است به نام 

و یک عده هم از بچه پولدارها و . نها نمی رسد و یا اینکه خیلی کم و به ندرتدهد در آنجا اصالً کتاب به دست آ
به هر حال خواستم شما را در جریان بگذارم و . سازمانی در آنجا مقیم هستند که بعضی اوقات جفتک می اندازند

ان در فرانسه هم از برادرم-3.اگر امکان هست بیشتر رسیدگی بشود که آن عده از برادران عالقمند جذب گردند
هیچ گونه خبري در این یک ماه اخیر نداشته ام و نمی دانم اصالً کجا هست و اگر شما از حالش باخبر هستید برایم 

. نامه بعدي شما را به خدا می سپارمبیش از این در حال حاضر عرضی نیست و تا. بنویسید که خیالم ناراحت هست
. برادر شما همشهري

. مارك است500تا 450در حال حاضر با پول پست بین ارج هر شماره پیام ومخ: بعد از تحریر
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38/خداپناهی، کریم: از

یزدي، ابراهیم: به
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ـ کنستانس4/12/1973:تاریخ

منظور از تصدیع ذکر دو . پس از عرض سالم امیدوارم که حالتان خوب می باشد!سمه تعالی       برادر عزیزمب
در زندان پدر دکتر شریعتیطوري که امروز از برادرم در ایران نامه داشتم و نوشته است که به-1: مطلب است

. مرحوم شده است و اگر صحت داشته باشد حتماً خائنین کشته اند و خود دکتر هم به طوري که نوشته زندان هست
یانه پخش شده است جهت در جوف یک کپی از نامه اي که اخیراً به ظاهر از طرف جبهه دوم بخش خاورم-2

اطالع شما ارسال می شود و فکر می کنم نقشه سازمان امنیت است که بدین وسیله همه افراد مبارز خارج از کشور 
بیشتر از این در حال حاضر مطلبی نیست و امیدوارم . را به نحوي از هم دور می کند و به آنها لکه نامناسب بچسباند

برادر شما. خدانگهدارتان. ید که نگران حال این برادر هستمس دارید برایم بنویساگر خبري از برادرمان در پاری
همشهري 
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39/خداپناهی، کریم: از

یزدي، ابراهیم: به

10/1/1974:تاریخ

نامه شما و همچنین نمونه . پس از عرض سالم امیدوارم که حال شما خوب می باشد! بسمه تعالی     برادر عزیزم
سمینار اول اتحادیه -1. و نمونه پدر و مادر ما متهمیم رسیدند و از لطف شما ممنونشهید میهن دوستمدافعات 

برگزار شد و سمینار نسبتاً خوب بود و خیلی از گذشته بهتر شده است و 74ژانویه 2تا 73دسامبر 28روز از 5در 
داخلی چاپ خواهد شد که به دست شما هم مقاالت سمینار به صورت نشریه . نفر شرکت کرده بودند100حدود 

نمونه عکس را ارسال 2هم خیلی وقت است که توزیع شده است و در جوف 16شماره -2. نمونه اي خواهد رسید
داشتم و همان طوري که قبالً به شما اطالع داده بودم احتیاج نیست که اصل مطلب را براي هامبورگ بفرستید و 

عدد قبض شرکت انتشار را بفرستید که در بین 20لطفاً هر چه زودتر حدود - 3. فی استهمان یک نمونه روزنامه کا
.   افراد مطمئن بفروشم و در دیدار اخیر با برادرمان در پاریس تصمیم بر فروش آن در بین اعضاء مطمئن گرفته شد



سومخش ب

1750

شریعتی خوب است در بین در مورد انتشارات شرکت انتشار می خواستم پیشنهاد کنم که عالوه بر کتاب هاي-4
آنها کتاب هایی که انتشارش در ایران مجاز نیست آنها چاپ شود از قبیل کتاب جالل در مورد روشنفکر و 
مسئولیت آن و منظورم این است که همه اش کتاب هاي شریعتی در برنامه امسال نباشد و در بین نشر و تجدید چاپ 

آدرسی را که قبالً براي شما فرستادم و در حال حاضر در دسترس -5. کتاب هاي دکتر کتاب هاي دیگري هم باشد
در مورد کار خودمان در قبل از سمینار دیداري -6. ندارم و از آن برادر در اروپا باید بپرسم و دوباره خواهم نوشت

روشن صحبت کردیم و امیدوارم که در ماه هاي آینده وضع و نوع کارشهانور و پاریسداشتیم و با برادر 
پوند رسیده 8دالر و 200بیش از این فعالً عرضی نیست و منتظر رسیدن قبوض شرکت هستم و ضمناً مبلغ . گردد

همشهري خدانگهدارتان . ره آپارتمان را بنویسید می رسدبدون اسم فقط آدرس و شما:توجه. اند
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40/خداپناهی، کریم: از

یزدي، ابراهیم: به

20/2/1974:تاریخ

و از خداوند سالمت و . پس از عرض سالم امیدوارم که حالتان خوب می باشد! بسمه تعالی      برادر عزیزم
: نامه شما حاوي قبض پیش فروش رسیده است و از لطف شما متشکرم و اما چند مطلب. توفیق شما را مسئلت دارم

و در حال حاضر به غیر از یک یا دو آدرس و جواب در مورد اتهامات رژیم به موقع توزیع شده است 17شماره -1
برادر این -2. باً کارش منظم است و دیگر بی نظمی سابق برطرف شده استیربقیه از مرکز توزیع می گردد و تق

ها را یا اتحادیه تکثیر و توزیع کرده قبض ها که فرستاده بودید وقتی پشت قبض را نگاه کردم دیدم بیشتر این کتاب
ان رسیده اند و توزیع شده اند و من طبق گفتگوي سابق فکر می کردم که این شرکت انتشار مربوط به است یا از ایر

انجمن اسالمی نیست و کارش جداگانه می باشد ولی حاال چون با مهر انجمن اسالمی است دیگر لزومی نمی بینم 
می با اتحادیه تماس برقرار کند و آن هم به مقدار کم بفروشم و خیلی بهتر است انجمن اسالکه این قبض ها را آن

سري کتاب هایی که آنجا چاپ می شود به یک بار براي اتحادیه فرستاده شود که اینجا توزیع گردند و آن سري 
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این نحوه کار از لحاظ . کتاب ها را که اتحادیه چاپ می کند براي آمریکا بفرستد و از آنجا براي افراد توزیع شوند
لطفاً هر . ست تا اینکه قبض فروخته شود و از آمریکا براي هر کس به اینجا کتاب فرستاده شودمخارج بسیار خوب ا

چه زودتر به مسئولین تذکر بدهید که با مسئولین اروپا در این باره و به طور کلی کار نشریات تماس بگیرند و به 
آمریکا شکایت دارد از قطع رابطه ولی حقیر به مسئولین اینجا نامه نوشتم و گفتم که. کارها یک نظمی داده شود

به هر حال تمنا دارم که کارهاي مربوط به . اینها جواب می دهند که ما مرتب نامه نوشته ایم و آنها جواب نمی دهند
اتحادیه را به مسئولین بگویید مستقیماً با مسئولین اینجا تماس بگیرند و این برادران در اینجا دوست ندارند که 

قطع رابطه یا کمی روابط از طرف اروپا است خیلی خوب است تذکري به آنها داده شود و اگر واقعاًغیرمستقیم
مسئولین و حتی خود شما نامه انتقادي برایشان بنویسید و اگر شما نامه اي بنویسید آن وقت معلوم می شود که قطع یا 

.  دارید و با توجه به آنها می شود دقیقاً انتقاد کردکمی رابطه از چه طرف بوده زیرا شما رونوشت نامه هاي آمریکا را
نفر شرکت کرده بودند و مطالب سمینار هم از دفعات پیش خیلی بهتر بود و درباره سه 100در سمینار حدود -3

جنبش جنگل و البته قرار است مقاالت به در مورد جنبش مشروطه ـ2در مورد جنبش تنباکو 1موضوع سه مقاله بود 
دو سخنرانی هم بود یکی در مورد . رت نشریه داخلی تکثیر شود که حتماً براي شما هم ارسال خواهد شدصو

شناخت (بنی صدرو یکی در مورد ادامه سخنرانی قبلی شبستري سال اخیر توط آقاي 50در نهضت روحانیت
هم که مادر شهید کنفدراسیونکنگرهدر -4. بودیروي هم سمینار خوب. که البته ناتمام ماند) بر پایه توحید

شرکت کرده بوده و طی سخنرانی که داشته شرکت کنندگان در کنگره را به گریه می اندازد مجاهد خوانساري
مارك کتاب شریعتی که بیشترش چاپ اتحادیه بوده به فروش می رساند 10000و از موقعیت استفاده کرده و حدود

بیش از این . قسمت قرائت کرده است11ین به کنگره داشته که گویا در و پیامی هم گویا از طرف سازمان مجاهد
اگر عمل 2فرستم بنویسید زیرا به صورت پیشنهاد در قسمت بفعالً عرضی نیست و قبض پیش فروش را اگر باید پس 

همشهري خدانگهدارتان . سالمت و موفق باشید. تعداد کمی قبض نیستفروش شود نیاز به 

نواري براي شما به دست حقیر تاکنون نرسیده است و نمی دانم چه نواري است و از چه کسی . فاًپول بفرستید لط
باید برسد؟
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41/خداپناهی، کریم: از

یزدي، ابراهیم: به

12/3/1974:تاریخ

د غرض از تصدیع ذکر چن.امیدوارم که حالتان خوب می باشد. پس از عرض سالم!بسمه تعالی      برادر عزیزم
و چک رسیدند و همچنین نامه اخیر شما همراه مقداري آدرس 18نامه قبلی شما همراه یک شماره -1:مطلب بود

یع ززیر چاپ است و همین روزها تو18شماره -2. ي برگشتی و از لطف شما ممنونمجدید در سوئد و آدرس ها
مطلب قابل سوالی که -3.جدیدي تهیه نمایدده شده که مهر خواهد شد و تغییر آدرس به مسئول مربوطه اطالع دا

یعنی شماره اي که قبالً توزیع شده است اخبار وجود نداشت و دو مقاله مفصل در آن آمده 17برایم بود در شماره 
هم هیچ گونه خبري را در روزنامه اش چاپ نکرده بود و گویا در روزنامه هاي دیگر هم باختر امروزبود و گویا 

شاید بدین ترتیب شما خواسته اید نشان دهید که اگر در مجاهد خبر چاپ شود دیگران چیزي ندارند و چنین بوده و 
براي طرفداران روزنامه دیگر پیش می آید و آنها همین حرف را می زنند و یا مسألهکپی می کنند و یا اینکه همین 

نیامده بوده به هر حال از این مطالب می اینکه حقیقتاً هیچ گونه خبري در آن مدت از ایران به خارج از کشور
. خواستم در صورت صالحدید برایم توضیح بدهید که چگونه با سوال باال شما برخورد می کند

1161

42/خداپناهی، کریم: از

یزدي، ابراهیم: به

25/3/1974:تاریخ

نامه هاي شما تا به امروز . دپس از عرض سالم امیدوارم که حالتان خوب می باش! بسمه تعالی    برادر عزیزم
. همگی رسیده اند و آدرس هاي برگشتی را به مسئول مربوط اطالع خواهم داد و همچنین آدرس هاي جدید را

پوند انگلیسی را براي پاریس خواهم فرستاد زیرا این چک فقط در انگلستان ) چک. (شماره جدید توزیع گردید
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لم هاي هر شماره پیام را مسئول مربوطه براي حقیر می فرستد و نزد فی.گرفتن هست و محض اطالع عرض شدقابل
حقیر است و اگر آنجا بایگانی دارید بهتر است همه را تا حال براي شما بفرستم و امکان دارد که روزي مورد 

ونه پیام را ضمناً مسئول مربوطه می گفت که اگر شما فیلم یا یک نم. استفاده باشند و لطفاً نظر خودتان را بنویسید
زودتر بفرستید کار سریع تر انجام می شود و معتقد است اگر امکان داشته باشد فیلم مطلب هر شماره که براي 

برادر . دتر اینجا به چاپخانه داده شودخودتان آنجا زیر چاپ می دهید فیلم دیگري هم از همان شماره باشد که زو
تغییر کند لذا از اول ماه آوریل به آدرس فعلی هیچ 74اه آوریل جان چون امکان زیاد دارد آدرس حقیر از اول م

بیش از این عرضی نیست تا . گونه مطلبی نفرستید و منتظر نامه بعدي من باشید تا آدرس جدید را براي شما بنویسم
همشهري خدانگهدارتان . نامه بعدي
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43/خداپناهی، کریم: از

یزدي، ابراهیم: به

11/5/1974:تاریخ

نامه شما را دریافت . پس از عرض سالم امیدورام که حال شما خوب می باشد! تعالی      برادر بسیار عزیزمبسمه
و از مطالب آن مطلع شدم و متاسفانه نمی شد زودتر از این براي شما درباره آن دو مطلب جواب بنویسم زیرا احتیاج 

مارك 11450عدد آن مبلغ 1000صفحه ي تعداد 70ن جزوه در مورد آ-1: به چند نامه نگاري و جواب آنها بود
مارك کمتر می شود و البته این از چاپخانه ایست 150خرج دارد و چنانچه براي بار دیگر تجدید چاپ شود مقدار 

در مورد ماشین کردن مطلب متاسفانه در حال حاضر من نمی توانم براي این -2. که پیام هم در آنجا چاپ می شود
هاد بکنم و یک برادر ما که براي این کار و این گونه کارها تا حال خیلی زحمت کشیده تا ماه شنکسی را پیکار

.   آینده به ایران می رود و دیگر نظیر او کسی را نمی شناسم و در این باره خوب است با پاریس تماس گرفته شود
که به ایران دو ) برادر مهندس محمد(عبداهللامان در اینجا جداگانه براي شما بگویم که یک ماشین تحریر برادر

سال پیش رفت به امانت گذاشت و به من گفت که این ماشین را پیش خودم نگه دارم و براي کارهایی که صالح 
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استفاده نمایم و این ماشین نزد حقیر ) خط مکتب با سایر مطالبنبه جهت روشن نشد(می دانم غیر از کار اتحادیه 
ولی در هر حال این ماشین تا ماه آینده ) فعالً پیش همان برادري است که به ایران می خواهد بروداگر چه(هست 

صفحه ماشین بکنم زیرا بیشتر وقتم نمی رسد و اگر خواستید 20برمی گردد و خودم در هر ماه وقت حداکثر تعداد 
- 3.یست برادرمان در پاریس هم بداندج ندر اختیار شما هستم و فقط خودتان از این مطلب می دانید و حتی احتیا

روز دیگر براي شما می نویسم و بیشتر در مورد کارهاي پیام و غیره است 10مقداري صحبت و درد دل داشتم که تا 
که در اروپا می گذرد و یک مقداري هم ارتباط به برادران فرانسه دارد و در حالتی هستم که بایستی با شما در میان 

.   ش از این فعالً تصدیع نمی دهم و تا نامه بعدي از خداي بزرگ براي شما سالمتی و توفیق مسئلت دارمبی. بگذارم
همشهريبرادر شما .خدانگهدارتان
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44/خداپناهی، کریم: از

یزدي، ابراهیم: به

29/6/1974:تاریخ

خوب می باشد و در کلیه امور توفیق پس از عرض سالم امیدوارم که حال شما ! بسمه تعالی       برادر عزیزم
این نامه به دو نامه هاي شما تاکنون همه رسیده اند و به علت گرفتاري نشد زودتر جواب بنویسم و در. حاصل است

مطلب زیر اشاره می کنم و امیدوارم که درباره مطلب دوم هر چه زودتر جواب بنویسید زیرا کلیه کارها بستگی به 
اي جدید و آدرس هایی که عوض شده اند و نباید تا اطالع بعدي مجاهد ارسال گردد به آدرس ه-1.آن دارد

هم مدتی است توزیع شده و از رسیدن دو نشریه از مسئول توزیع تا حال 20مسئول توزیع فرستاده شد و شماره 
یان به مطلب دوم حقیر در مورد کاریکاتور جر. جوابی دریافت نکرده ام و به شما اطالع خواهم داد که رسیده اند

از مدت سه و نیم تا -2. بستگی دارد و لذا نمی توانم پیشنهادي بکنم و آن برادر دیگر هم با حقیر هم عقیده است
چهار سال پیش نیاز کارهاي سیاسی در برادران اتحادیه به چشم می خورد و براي اولین بار در یکی از نشست هاي 

حقیر همراه برادر دیگري به ایشان گفتیم و خواستیم که براي کارهاي سیاسی این مطلب را) نشست ششم(اتحادیه 
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یک فکر اساسی بشود و نظر ما تربیت کردن افرادي که داراي شرایط الزم هستند در یک سازمانی خارج از اتحادیه 
موزد که چگونه با بود که این گروه یا سازمان بتواند هم خودش را به انواع کارهاي سیاسی آشنا نماید و هم بیا

مسایل زود برخورد کند و سپس بتواند بر اساس ارزیابی حاصله اتخاذ تصمیم در به معیارهاي اسالمی باید نسبت 
مورد مسایل روز کرده و در شرایطی که الزم دید عمل کند و همچنین سعی کند که افراد دیگري را که خارج از 

ادرمان در پاریس معتقد بود که خوب است و باید روي افراد تحقیق در آن زمان بر. گروه هستند کم کم تعلیم دهد
گفت که می صادق مدت یک سال و نیم از آن جریان گذشت تا اینکه برادرمان . کرد و این کار را شروع نمود

ر راجع به آن دو براد) که در مسافرت خودمان دیدید(نفر دور هم جمع بشویم و البته صادق با حقیر و مهدي 5شود 
دیگر هم تصمیم گرفتم که باشند و باالخره قرار شد دور هم جمع بشویم و صحبت کنیم و در این جلسه برادرمان 

هم بود و قرار شد مطالعات فرهنگی به خصوص کتاب هاي بازرگان را بخوانیم و پس از شش ماه صادق و شیخ
نیم و پس از رفع اشکاالت برنامه کارهاي دور هم جمع بشویم و راجع به مطالعه قرآن و کتاب هاي مهندس بحث ک

نشد زیرا قرار بود خبر بدهد و بعداً جریان معوق ماند تا صادقخبري از البته شش ماه هم گذشت . یخته شوددیگر ر
مایل نیست با ما ادامه همکاري بدهد به علت گرفتاري هاي مختلف و از اول قرار بود شیخاینکه خبردار شدیم که 

پنج و شش نفري وابسته به هیچ گروهی نباشد و از صفر شروع به کار نماید و در یکی از نشست که این گروه 
که صادق به ما چهار نفر گفت که شیخ نمی تواند باشد به علت گرفتاري و ما خودمان ) سال گذشته(اتحادیه بود 

باید در این شرایطی که در ایران به ادامه خواهیم داد با این فرق که اگر بخواهیم از صفر شروع کنم امکان ندارد و
وجود آمده تحت نام نهضت باشیم و آن شب قرار شد که ما چهار نفر فکر خودمان را بکنیم و به صادق بنویسم که 

قرار شد کنار بگذاریم موقتاً و در ) خانمش(آیا مایل هستیم یا خیر بعداً یکی از برادران را به علت جریان خانوادگی 
صادق چهار نفر بودیم که با شرایطی که صادق گفته بود حاضر بودیم کار کنیم و باالخره ما سه نفر به نتیجه با خود

او نوشتیم که حاضرم و باز به علت این طرف و آن طرف کردن صادق که گویا به علت گرفتاریش باشد چهار ماه 
م جمع شویم و بین این دو جلسه مارس دور ه15پیش چهار نفري دور هم جمع شدیم و باز قرار شد که حدود 

کتاب هاي مهندس تمام شود و یک برادر هم در مورد طبقات در قرآن مطالعه اش را تمام کند و یک سمیناري 
که قرار بود تاریخ (داشته باشیم و در مارس برنامه کارهاي دیگر ریخته شود که متاسفانه باز به علت کار گویا صادق 

تا حال نرسانده و تا حال همین طور جریان به حال خود گذاشته شده و در همان ) برسانددقیق جلسه را به اطالع ما 
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جلسه فوریه قرار بود که صادق با چند نفر دیگر در آلمان و اطریش هم صحبت نماید و ما هم بتوانیم در مجموع در 
در دو ماه ) ت عالف شدممدین که به قول خودش در تمام ا(یک برادر دیگر ما هم . مارس از نتیجه کار مطلع شویم

پیش به اطالع ما سه نفر رساند که دیگر نمی تواند معطل ما بماند و چون درسش تمام شده در ماه آینده عازم ایران 
در حال حضر حقیر و مهدي مانده و ما هم سخت به جریان انتقاد داریم و انگیزه نوشتن این نام و در جریان . است

م از طرف شما مطلع شود و لذا یاطالع ندارد و ما هم نمی خواهصادقوالتی نیست گذاشتن شما اگر چه تشکی
مطالب ما نه فقط براي شخص شما می باشد کسب اطالع از شما به سواالت زیر است و امید است هر چه زودتر شما 

اي سیاسی آماده کرد و به نفر را براي کاره20تا 15ما دو نفر معتقد هستیم که در اروپا می شود -1. جواب بنویسید
الزم سی اگر دیدید واقعاًرخواهیم که شخصاً اقدام نمایید و پس از برعلت اینکه می خواهیم کار کنیم از شما می

کار را شروع  کنیم و شما هم ما را است حتی مسافرتی به اروپا بکنید و با هم جریان را در میان بگذاریم و واقعاً
در مسافرتتان به اینجا به ما دو نفر گفتید که ما شروع کنیم و به انتظار صادق نمانیم ولی اگر چه شما . یاري دهید

چون یک کار تشکیالتی باید باشد لذا الزم است خودتان در به وجود آمدن چنین هسته اي باشید و حقیقت این 
نفر افراد حزبی 20تا 15است که از بدقولی صادق ناراحت هستیم و از طرف دیگر می بینیم که می شود از این

تربیت شوند که پس فردا به ایران رفتیم مفید به حال آن اجتماع و فعالیت هاي آنجا باشیم و در این مدت چند سال 
همه اش حرف از برادران پاریس شنیدیم و عملش را ندیدیم و البته این بدان معنی نیست که کارهاي دیگر برادرمان 

که ما انتقاد به این دو نفر در این کار خودمان داریم و در کارهاي دیگرش تا حال که صادق را ارج ندهیم خیر بل
این همکاري بیشتر همانی بوده و در جریان تصمیم همکاري داشته ایم و بعد از این هم خواهیم داشت ولی معموالً

باشد و نه ید در همه ابعادش هیچ گونه سوالی از ما نشده و ما معتقدیم که او قرار است کاري و همکاري بشود با
در اروپا نهضتی وجود دارد یا خیر منظور گروه نهضت که شما آن را آیا اصوالً-2!فقط در یک قسمت حمالی

بشناسید و اعتماد داشته باشید و اگر وجود ندارد معتقد هستید که الزم است به وجود بیاید و اگر آره این گروه را 
مسئول این کار هست یا اینکه براي صادقآیا . وجود آید و ترتیب جریان را بدهدچه کسی باید همت کند که به 

اگر گروه نهضت -3. خود شما امکان دارد که خود در اروپا وارد جریان بشوید و چنین گروهی را سازمان بدهید
). ا مشورت می کندمنظور با گروه مهندس یا مجاهدین در ارتباط است و از آنه(به وجود بیاید از کدام نوع است 

پاریس گفته بنی صدرزیرا مسافري از ایران گفته که نهضت در ایران با پیام مجاهد موافق نیست و این حرف را هم 



دفتر دوم ـ نامه ها 

1757

نهضت که پیام مجاهد آبروي مجاهدین را برده و مزخرف می نویسد که البته این برخورد ایشان از لحاظ جبهه و
درسش تمام شده تا چند مدت ) مهدي(ان نرسید یک برادر دیگر هم که به هر حال اگر به این جری-4. است گویا

دیگر به ایران خواهد رفت و به طوري که برایم نوشته اگر بماند فقط براي به وجود آمدن چنین گروهی و فعالیت 
براي در ضمن اگر زودتر رسیدگی نشود دیگر برادران هم که. است نه ماندن براي عالفی که در این دو سال بوده

و خوردبه درد ایران نخواهند این کار خوب هستند درسشان کم کم تمام می شود و می روند ولی بدون تجربه کار 
ی کنید و رسیدگمسألهین ابسیار ضروري است تکرار می کنم که هر چه زودتر خودتان به مسألهبار دیگر چون 

تشکیل این گروه یاري دهید آیا ما دو نفر با صادق چگونه اگر قرار شد که شما موافق باشید و در -5.اقدام نمایید
همچنین دایره همکاري شما تا چه حد خواهد . باید عمل کنیم و چه باید گفت و چطور بکنیم که کارها شلوغ نشود

بیش از این عرضی نیست و . بود و آیا حاضر هستید خودتان یا فرد دیگري را براي آموزش دادن به اروپا بفرستید
هر چه زودتر جواب بنوسید که قرار است مهدي را ببینیم و تصمیم بگیریم که چکار باید مسألهاساس ضرورت بر

الزم به (و نامه را هم . فقط براي شما نوشتیم و لذا با صادق هم این جریان در میان گذاشته نشودبکنیم و این نامه را
همشهري برادر شما. پس از خواندن پاره کنید) تذکر نیست

1164

45/خداپناهی، کریم: از

یزدي، ابراهیم: به

9/7/1974:تاریخ

مارك 50نامه قبلی شما همراه مبلغ . پس از عرض سالم امیدوارم که حال شما خوب می باشد!برادر بسیار عزیزم
ه علت گرفتاري هاي و نامه امروز شما همراه چک رسید و از اینکه در این چند هفته آخر کم به شما نامه نوشتم ب

اساسی که از مدت ها پیش مرا به خود مشغول مسألهمختلف بوده ولی چندي پیش نامه اي براي شما نوشتم و درباره 
یم تکلیف ما در این نموده است صحبت کردم و امیدوارم که هر چه زودتر از طرف شما جواب برسد و باالخره بدان

ه هامبورگ ارسال شده است و شماره جدید هم تا هفته دیگر توزیع آدرس هاي برگشتی و جدید ب! فرنگ چیست؟
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نامه قبلی باید هر کار و نظري اساسی و بر پایه اي در مورد کاریکاتور همان طوري که اشاره شد در.خواهد شد
ه الزم کارهایی کاستوار باشد و تا حال همیشه کار و نظر از هر جا که شده پرسیده و خواسته شده است و معموالً

نبوده پرسیده شده نظر شما چیست و جاهایی که الزم و ضروري بوده بدون حتی کوچک ترین پرسشی هر طور که 
برمی گردد که در این مدت پاریسصالح دانسته شده عمل شده و البته منظورم شما نیستید و این انتقاد بیشتر به 

ر خسته شده ایم و اگر قرار است کاري بشود و همکاري چند سال سروکار داشته ایم و خالصه از این نحوه کار دیگ
باشد باید بر اساس یک نظام مرتبی باشد و همکاري از ریشه باشد نه سطحی که تا حال بوده و لذا من و مهدي نمی 
توانیم در مورد کاریکاتور و یا از این قبیل نظر بدهیم و امیدوارم که منظورم قابل درك هست و شاید به همت شما 

خاتمه داد و اگر صالح دانستید و آن طوري که در نامه قبل آلمان و اطریششود به این وضع آشفته چند ساله ب
درددل کردم پرسیده می شود امیدي داشت و مهدي و حقیر هم حاضر هستیم بر اساس برنامه منظم در مراحل 

تحریر آن ماشین نزد حقیر خواهد ماند و در قسمت ماشین .مختلف کار تا آنقدر که توانایی داریم فعالیت نماییم
و از وضع کار (پاریس به حد کافی ماشین دارد و یکی از برادران که در نامه قبل گفتم می رود همین روزها ایران 

) خور ایران نشدیمو عالف و حمال شدیم ولی آدم بدرددر اروپا در این سه سال که آشفته بود خسته شده و به قول ا
لب را سریع تر ماشین کند و تا حال هم خیلی از کارهاي اروپا را انجام می داد و اگر قرار باشد کسی می توانست مطا

را پیدا کنیم باید جزو همان کار اساسی آینده باشد اگر صالح به وجود آمدنش باشد و اال نمی شود همین طوري به 
بیش از این . حال نظرم این است که مفید نیستشخصی گفت که براي مثالً پیام و یا غیره مطلب ماشین کن و به هر 

. مطلب قابل عرضی نیست و بار دیگر تقاضا دارم که جواب نامه قبلی را هر چه زودتر بنویسید

روز تشکیل می شود و حقیر به علل خاصی در این نشست 5به مدت 19نشست اتحادیه هم از : بعد از تحریر
برادر . با سالم هاي فراوان. کناره گرفت تا خودشان بهتر بتوانند عمل کنندشرکت نمی کند و باید مقداري از جریان 

همشهري شما 
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46/خداپناهی، کریم: از

یزدي، ابراهیم: به
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31/7/1974:تاریخ

نامه مفصل شما را دیروز دریافت کردم و . پس از عرض سالم امیدوارم که حالتان خوب می باشد! برادر عزیزم
هم بخواند و نظرش را بنویسد و در آینده نزدیک جواب خواهم فرستاد و امیدوارم که به زودي دي مهفرستادم که 

بتوانیم همدیگر را مالقات کنیم و خیلی خوب است که اول پیش ما بیایید و بعد به پاریس یا جاي دیگر مسافرت 
رستم و از متن این نامه گویا چهار نفر در جوف فتوکپی نامه اي که از آمریکا به اتحادیه رسیده است می ف-1. کنید

مطلع هستند که به سه نفرشان می شود اطمینان داشت و جریان را با آنها حل کرد و از چهار نفر دو نفرشان من و 
به هر حال نمی دانم چه . است که در مسافرت قبلی منزلش رفتیدصادق م ولی یک نفر دیگر همان یمهدي هست

چه زودتر سعی کنید که جریان آنجا بیش از این پخش نشود و اگر خداي ناکرده چنین کسی فرستاده است ولی هر 
این . گردهمایی هایی چه در آمریکا و چه در اروپا به وجود آید اساس کار مخفی تشکیالتی را به هم می ریزد

- 2.سامانی بگیردودتر وضع موجود سرومطلب مضافاً ضرورت دیدار ما را بیشتر می کند و باید سعی کرد هر چه ز
اوالً جریان را به . در مورد نامه خودتان فعالً نظر خودم را درباره دو مطلب بگویم و بقیه اش باشد در نامه بعدي

صادق در پاریس نگویید فعالً تا ما همدیگر را ببینیم و صالح بر این است نه اینکه خداي ناکرده قصد دیگري و یا 
دیگري باشد زیرا این برادر در این مدت طوري رفتار کرده که برادران خوب ما اطمینان ندارند و اگر قرار مسأله

باشد پاي این برادر از اول در میان باشد شاید گرفتاري دیگري در به وجود آمدن هسته ها می کند و خوب است 
ر زیرا آن برادر دیگر همین روزها عازم ایران است کار را ثانیاً ما دو نف. که فعالً دست نگه دارید تا همدیگر را ببینیم

ماهه فرهنگی ریخته شده است 6ه شده و مثبت بوده و برنامه تشروع کرده ایم و تماس هاي اولیه با افراد مطمئن گرف
) مهدي(رادر و قول داده اند که اجرا کنند و تماس با افراد دو نفري بوده یعنی حقیر با فرد مورد نظر دیگر و یا آن ب

دیگر با فرد مطمئن و برنامه فرهنگی جهت هماهنگی مطالب یاد گرفته شده است و همچنین به ما فرصت کافی می 
ماه بر اساس مطالعات 6دهد که افراد را دقیق تر بشناسیم و یک آزمایش بی خطر از نظر مطلب کرده باشیم و پس از 

لطفاً تاریخ و حدود مسافرت خودتان را قبالً اطالع بدهید که -3. ریمکامل بتوانیم تصمیم نهایی درباره آن فرد بگی
بیش از این مطلبی نیست و توفیق شما را از .  کارهاي دیگر را طوري تنظیم کنیم که بتوانیم وقت کافی داشته باشیم

.  خداي بزرگ مسئلت دارم
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همشهري برادر شما . و به همان آدرس همیشگی باشد! به آدرس روي پاکت نامه ندهید: ت.ب

1166

47/خداپناهی، کریم: از

یزدي، ابراهیم: به

8/8/1974:تاریخ

پیرو نامه قبلی شما . و در کارها موفق هستید. پس از عرض سالم امیدوارم که حالتان خوب می باشد! برادر عزیزم
ـ متاسفانه در حال حاضر امکان 1:بپردازمکه قرار بود نظرمان را بعداً بفرستم سعی می کنم به طور خالصه به مطالب 

متاسفانه از. الف: جمع آوري افراد براي نهضت بسیار مشکل است و احتمالش نزدیک به صفر است و علت آن هم
مسئول نهضت در اروپا شناخته شده است و باز متاسفانه چون صادق وجهه ي خودش را صادقآنجا که برادرمان 

اسم نهضت دیگر بین رفقا کشش ) به دالیل مختلف(این کار بخورند از دست داده است بین اکثر کسانی که به درد
ش هست؟  ام نهضت؟ همان نهضتی که صادق مدعیندارد و تا صحبت از نهضت آزادي می شود رفقا می گویید کد

دي طرح براي عده زیامسألهعدم روشن بودن خط مشی نهضت و تفاوتش با مجاهدین باعث شده است که این . ب
بشود که اگر قرار است کار سیاسی انجام دهم چرا در خدمت سازمان مجاهدین که با تمام وجود فداکاري و از 
خودگذشتگی نشان می دهند قرار نگیرم و خالصه سازمان مجاهدین با آبروي بیشتري و پشتوانه عملی تري در مقابل 

متمایل به مجاهدین هست تا به نهضت به خصوص که این نهضت قرار دارد و اگر با رفقا صحبت شود نظرشان بیشتر 
بارها مطرح شده که این نهضت کجا بود که تازه حاال سر در آورده؟ و موضوعی که شما مطرح کرده اید که مسأله

نهضتی ها مشغول سازماندهی انجمن هاي اسالمی بودند و لذا تا به حال کار حزبی و سیاسی متشکل نمی کردند 
کادرهاي انجمن هاي اسالمی که تمام وقت % 99وپا غیرقابل قبول است و این حقیر خود از اول بوده و حداقل در ار

. ج.به هیچ سازمان سیاسی وابسته نبودند) حداقل در اروپا(و زندگی خود را وقف انجمن هاي اسالمی کردند 
و این خود زمینه را ) لمان این دیاربرادران مس(برادران مجاهدین تا حدودي مشغول عضوگیري از بین رفقا هستند 

به دالیل ذکر شده و بعضی مسایل دیگر که نهضت در انجمن هاي .براي کار به اسم نهضت دشوار کرده است
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اسالمی کشش ندارد و متاسفانه چقدر دیر شده است و امیدواریم که خداوند از سر تقصیر مقصرین این ماجرا 
خود ما نیز مطرح است که اگر کاري باید کرد چرا به اسم نهضت و نه با براي مسألهدر هر صورت این . بگذرد

سازمان مجاهدین و البته جوابی که از مسئول نهضت در اروپا دریافت شد پایه اي نداشت و به نظر غیرمنطقی بود 
شد جمعی در چنانچه قرار با). ایشان گفته بودند که به اسم نهضت کار کردن جرمش کمتر است تا به اسم مجاهدین(

امیدوارم . اروپا به وجود آید باید پیوسته بودن به این یا آن سازمان را به اراده و تصمیم نمایندگان آن جمع گذاشت
مسایل بیشتر روشن بشود و بتوانیم یک تصمیم نهایی بگیریم ) در اروپا(در تماس حضوري که با هم خواهیم داشت 

به طوري که اخیراً خبر رسیده بین نهضت . ابق شما و یا صادق با ما نباشدو امید است تماس این دفعه مانند تماس س
مهندس بازرگان و دکتر سحابیآزادي و سازمان مجاهدین تفاوت احتمالی خط مشی وجود دارد و از قرار 

طالقانی و ید نمی کنند و طرفداران آقاي أیمخالف حرکت هاي مسلحانه ایران هستند و سازمان مجاهدین را ت
بیش از این در حال . چنانچه خبر دیگري هست حقیر را مطلع کنید. هستند که موافق با مجاهدین می باشندیبانیش

حاضر عرضی نیست و امیدوارم که نامه قبلی حقیر به اضافه آن فتوکپی رسیده باشد و براي روشن شدن جریان ما را 
اتحادیه رسیده و چند نفر خوانده اند و اگر سروصدایش از جریانات آمریکا هم مطلع نمایید زیرا آن نامه به صندوق

امیدوارم که تاریخ دیدار را قبالً اطالع . درآید باید دانست که واقعیت و حقیقت چیست و در آمریکا چه می گذرد
همشهري برادر شما . براي شما و همه برادران موفقیت مسئلت دارم. دهید
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48/خداپناهی، کریم: از

ابراهیمیزدي،: به

18/8/1974:تاریخ

نامه شما همراه . پس از عرض سالم امیدوارم که حال شما خوب می باشد! بسمه تعالی    برادر بسیار عزیزم
- 1:پیام هم توزیع شده است و اما مطالب دیگر. مقداري آدرس رسید و آدرس ها جهت توزیع اطالع داده شد

از -2. اید تا هفته قبل نرسیده بود و وقتی برسد به شما اطالع می دهمجزوه هاي سرود که براي هامبورگ فرستاده 
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عدد براي حقیر بفرستید و راستی شما در نامه خودتان صحبت از خصوصی بودن این 15تعداد شورشگريجزوه 
براي حقیر قابل درك نیست اگر جزوه . جزوه کرده اید و در پیام این دفعه نوشته اید که این جزوه تکثیر شده است

است می تواند داشته باشد؟ که خواي را ما داریم و یعنی هرآموزشی است پس چرا علناً نوشته اید که چنین جزوه
طباطباییبه )مرتضی(توسلیآن کپی نامه آمریکا که انتقاد بر شما و بر بنی صدر شده بود و ارسال کردم از -3
نوشته شده است و در حال حاضر چهار نفر مطلع هستند و لطفاً توضیح بدهید که جریان چیست که بتوانیم )صادق(

لطفاً آن سواالتی که به -4. ت بدهیم و بعداً ضد و نقیض از آب بیرون در نمی آیددر مقابل سوالی جواب درس
امه بیش از این عرضی نیست و امیدوارم که ن.تان نوشته بودید برایم بفرستیدصورت پرسشنامه هست و در نامه خود

همشهري به امید دیدار شما برادر شما . هاي قبلی حقیر رسیده باشند
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49/هی، کریمخداپنا: از

یزدي، ابراهیم: به

29/8/1974:تاریخ

نامه شما به . پس از عرض سالم امیدوارم که حالتان خوب می باشد-1! بسمه تعالی                     برادر عزیزم
انضمام دو مطلب جهت تکثیر رسیدند و براي هامبورگ ارسال گردید و جهت چاپ می بایستی آن دوست با صادق 

یرد و به طور کلی هر مطلبی که براي چاپ هست باید صادق بگوید که چه تعدادي چاپ شود و یا نشود و تماس بگ
ارد و گویا تا حال چاپ هم تصمیم با صادق بوده و حقیر اطالعی ندجنگ اکتبر و خاورمیانهلذا در مورد جزوه 

ل نرسیده است البته امکان دارد این نسخه جزوه اي که شما به هامبورگ فرستاده اید تا حا2000-2.نشده است
دو نمونه اخیر جهت تکثیر را هم -3. هفته رسیده باشد ولی آن دوست هامبورگ به حقیر تا حال اطالعی نداده است

هامبورگ فرستادم که به آن دوست بدهد و اگر آدرسش عوض شده مرا در جریان به آدرس یک برادر دیگري در
تکثیر و توزیع شده 22م نوشتم که شماره در نامه قبلی-4.  لع خواهم نمودما را مطبگذارد و وقتی جواب گرفتم ش

در نامه قبلی جزواتی را خواستم که امید است بفرستید و -5. است و آدرس هاي جدید را هم ارسال نموده ام
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شما را هم جهت نامه اخیر -6. همچنین آن پرسشنامه اي که چند مدت پیش در نامه خودتان صحبت کرده بودید
دو مطلب ترجمه جهت چاپ در -7. فرستادم و نظر خودمان را در نامه بعدي خواهم نوشتمهديمطالعه براي 

برادر شما . ما در کنگره موفقیت مسئلت دارمشبیش از این در حال حاضر عرضی نیست و براي . جوف ارسال است
همشهري 
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50/خداپناهی، کریم: از

میزدي، ابراهی: به

16/9/1974:  تاریخ

نامه اخیر شما . پس از عرض سالم امیدوارم که حال شما خوب می باشد! برادر بسیار عزیزمبسمه تعالی      
ري نکرده است و یآدرس آن دوست در هامبورگ هیچ گونه تغی-1:رسید و اما مطالب2000با جزوه جهت تکثیر

جزواتی که شما از امریکا به آدرس هامبورگ فرستاده بودید رسیده اند حدود یک هفته است و -2. درست است
تکثیر کنند و البته باید 2000جزوه اخیر را هم فوراً به آدرس هامبورگ فرستادم و نوشتم که -3. توزیع خواهد شد

در مورد نامه -4. ا با پاریس استنوشتم تصمیم کارهبا پاریس آن دوست تماس بگیرد زیرا همان طوري که قبالً
این طور که شما . قبلی شما که آن برادر هم خوانده و لذا نظرمان را می نویسم و گویا مقداري باید توضیح دهید

یک سازمان سیاسی است و مجاهدین خلق یک سازمان صرفاً نهضت آزادي نوشته اید برداشت ما این است که 
دین خلق تعریف دوم را در مورد خود بپذیرند منطقی است که خارج از کشور اگر سازمان مجاه. ضربتی و چریکی

هاي ضربتی وجود ندارد و لذا سازمان نهضت ضروري است ولی اینقدر که حقیر شنیده سازمان مجاهدین فعالیت
گروهی مسئول امور تحقیقی، گروهی مسئول کارهاي: هاي مختلفخلق مدعی است که سازمانی است داراي جناح

و باالخره عده اي نیز به عنوان کادر ضربتی مشغول فعالیت هستند و گویا که اینطور ... تبلیغاتی، گروهی سیاسی،
نیست که هر کس به مجاهدین پیوست حتماً باید اسلحه به دست بگیرد بلکه هر کس را متناسب با امکانات و 

ید و خالصه گویا آکه از دستش بر میشوددهند و به آن کاري گمارده میوضعش در جاي مخصوص جاي می
اگر . تواند عضو این سازمان بشوداینطور نیست که هر کس جرأت اسلحه بدست گرفتن را نداشته باشد نمی
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برداشت ما از تعریف شما درست باشد لذا ضروري است که سازمانی هم براي کسانی که حال اسلحه بدست گرفتن 
ها بنابراین اشکال بر سر تعریفی است که ما از این سازمان. ندارند درست کردرا ندارند یا امکانات روحی و جسمی

داریم و اگر مجاهدین فقط شامل کادر ضربتی باشد حرف شما کامالً درست است ولی اگر در تمام کادرها 
سازمان ید که پس فرق این دو سازمان چیست و اصالً چرا دو آکنند دوباره اشکال قبلی بوجود میفردگیري می

البته موضوعی است که نوشتم به این بستگی .کنندکه هر دو در یک مسیر حرکت میصورتیجداگانه هستند در
پیوندد بلکه ما معتقدیم که خوب وقتی دارد که به این یا آن سازمان بندارد که من یا دیگري پافشاري روي این

از این سازمان ها داشته باشیم و به همین علت سوال ما بخواهیم روزي تصمیم بگیریم باید تعریف درستی و شناختی 
اوقات اتفاق اکثرهم مطلب اصلی را قبالً نوشته بودم که به قولش وفادار نیست وصادقدر مورد -5. مطرح است

قول شود گرفت زیرا اگر قرار است کاري کرد باید براساس برنامه وترین اشکال است که میافتاده و این بزرگ
.ماندهمان نقطه ابتدایی شخص باقی میقول درعمل نکردن به برنامه واثراال بعد از سالیانی چند دروباشد

جلد جزوه 15-6. این باره صحبت خواهیم کردوقت بیشتر درتا آنوطرف بیاییداینه امیدواریم که شما بتوانید ب
که تعلیمات نوع کتاب یا جزوه ايلطفاً هراز لطف شما هم ممنون ورسیدند وضدشورشگري شورشگري و

دارم چون دعوت انجمن اینطورکه خبر-7. ها نیازمندمبفرستید که بدانسازمانی است براي حقیرتشکیالتی و
بیش از . بفرستندنشده کسی راشده ومحل کنگره خبردارازاوت30اتحادیه دربوده واتحادیه خیلی دیرامریکا از

همشهري        شمابرادر. خدانگهدارعرضی نیست و تا نامه بعداضرحال حاین در

1170

51/خداپناهی، کریم: از

یزدي، ابراهیم: به

5/11/1974:تاریخ

پس از عرض سالم امیدوارم که حال شما خوب می باشد و به سالمتی به مقصدتان ! بسمه تعالی     برادر عزیزم
در -1: متاسفانه نشد زودتر براي شما نامه بنویسم و لذا معذرت می خواهم و اما مطالببه علت مریضی . رسیده اید

عدد به آن دوست تلفن کردم و گفت که پول ندارد و تا حال حدود 500مورد ارسال راز یک بیلیون دالر به مقدار 
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ده است و بر این اساس مارك از خودش داده است و برادر پاریس هم برایش تا حال پول نفرستا2000تا 1000
گفتم که بفرستد و مخارج پست را شما در آمریکا خواهید پرداخت ولی این هم از نظر پستی امکان پذیر نیست و 
لذا آن دوست منتظر دریافت مخارج پستی هست تا بتواند بفرستد و این حقیر هم از نظر مالی پس اندازي ندارد که 

ا خواهش دارم خرج پستی را براي آن دوست یا حقیر بفرستید تا به ترتیب موقتاً براي هامبورگ حواله کند و لذ
که ارسال آن داده شود و امیدوارم که این مطلب ایجاد سوءتفاهم نکند ولی شاید وظیفه برادرمان در پاریس است

ت و امکان به وضع مالی جهت پخش و توزیع ترتیبی بدهد و اگر شماره جدید پیام هم برسد مواجه با بی پولی اس
جهت ماشین تحریر اقدام کرده و شاید  همین هفته قیمت دقیق انواع ماشین الکتریکی -2. چاپ و توزیع آن نیست

در -3.ده ام و امیدوارم زیاد طول نکشدرا دریافت کنم و براي شما خواهم فرستاد و یک ماشین ساده هم سفارش دا
ر رفتم و مفصالً جریان را تا آن حدودي که قرار بود صحبت ت خودمان فرداي همان روز نزد آن برادحبمورد ص

کردیم ولی گویا او هنوز شک دارد که مجاهدین در خارج عضوگیري نمی کنند به قول شما و او می گفت که از 
فرد مطمئنی شنیده است که آنها در خارج عضوگیري می کنند و البته اسم  شخص را نگفت ولی این حقیر حدس 

این بود که اگر مطمئن هست هر حال آخرین حرف من به این برادو ب. ز طریق سردانی و باقرزاده باشدمی زند که ا
مجاهدین عضوگیري می کنند چرا معطل است و او ضمن صحبت می گفت که حتی خود مجاهدین در خارج 

به رنگ Den6ا در قطع و یا نشریه جنگل ارگان سازمان ر... جزواتی از قبل فشنگ شناسی و مقاومت همه جانبه و 
سبز چاپ کرده اند و البته این مطالب را من نمی توانم تصدیق یا تکذیب کنم زیرا اطالعی در آن باره ندارم و بر 

در سازمان نهضت صورت اساس صحبت شما که مجاهدین در خارج عضوگیري نمی کنند و کارهاي خارج عمالً
قرار شد که ضمناً. د فقط براي این برادر استوضیحی بخواهید بدهیبراي حقیر قانع کننده هست و اگر ت. می گیرد

م نامه خواهم نوشت دحداکثر تا یک ماه دیگر از تاریخ دیدار وضع خودش را روشن نماید و وقتی از نتیجه مطلع ش
س با تماس برادرمان در پاری-4. و وضع خودم را هم که شما اینجا بودید روشن کردم و احتیاج به تکرار نیست

.  نیست تا وضع این برادر روشن شود و فرصت مناسب آن را به شما اطالع خواهم داديحقیر و آن برادر فعالً ضرور
اشتوتگارتنه تنها به دو عضو هیات مدیره بلکه به این برادرمان در بنی صدرجهت اطالع عرض شود که به -5

.  افقی رسیده اند و شاید به چند نفر دیگر هم گفته باشندهم ضمن صحبت تلفنی گفته بوده که بله با شما به یک تو
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بیش از این در . اگر موجود دارید براي حقیر ارسال نمایید... از جزوات مقاومت همه جانبه و فشنگ شناسی و -6
همشهري برادر شما . جز سالم مجدد و از خداوند توفیق شما را خواستارم. حال حاضر عرضی نیست

1171

52/اهی، کریمخداپن: از

یزدي، ابراهیم: به

26/11/1974:تاریخ

پس از عرض سالم امیدوارم که حال شما خوب می باشد و نامه قبلی حقیر !بسمه تعالی              برادر عزیزم
هامبورگ -1: نامه شما را چند مدت پیش دریافت کردم و به مطالب آن عمل شد بدین ترتیب که. رسیده باشد
عدد هم هوایی ارسال گردیده که حتماً 10عدد در بسته هاي کوچک فرستاده است و تعداد 500ه تعداد مطالب را ب

مبلغ حواله ي شما رسیده بود و آن دوستمان معتقد بود اگر شما بتوانید به شماره حسابش -2. تا حال رسیده است
این دوستمان گفت -3. روبرو شده استحواله کنید بهتر است تا به صورت چک زیرا در بانک گویا با مشکالتی 

در هامبورگ نیست و سعی شود که پیام در این مدت فرستاده شود زیرا نمی 75ژانویه 5دسامبر تا 20که از تاریخ 
در مورد پیدا کردن فرد مناسبی به جاي این دوست تا حال موفق نشده -4. شود چاپ کرد و لذا زودتر ارسال کنید

آن برادر در -5. و اگر موافقت کند خیلی خوب استاي دیگر در این مورد صحبت شده ام و با یکی از رفق
تا حال جوابی ننوشته و دیروز برایش نامه نوشتم و امید است در آینده نزدیکی جریان روشن شود و اشتوتگارت

برادر پاریس از خاورمیانه -6.به شما خبر خواهم دادچنانچه خبر از او برسد در زمینه همان مطالبی که می دانید فوراً
کارتی داده بود که این هفته تلفنی تماس بگیرم و امشب تلفن خواهم کرد و چون برادر اشتوتگارتی هیچ گونه 
.   جوابی نداده تا حال نمی دانم دیدار با برادر پاریس تا چه حد مفید باشد و به هر حال نتیجه را به شما اطالع می دهم

ت عنوان اقتصاد براي چاپ به اتحادیه فرستاده اید و چون تعدادي از برادران به مطالب شما جزوه اي تح-7
اقتصادي لزوم مبرم دارند و از حقیر تا حال چندین بار خواسته اند اگر شما موافق باشید حقیر یک کپی از آن را براي 

پی آن را بفرستم و البته توسط یکی از ایران به طریقی بفرستم و هیات مدیره اتحادیه موافقت کرده است که حقیر ک
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خواهد و فقط تقاضا کرده اند توسط اعضاء هیات مدیره توافق دیگران جلب شده است و نمی دانند که حقیر می
ک نامه اي موافقت خود را کتبی بنویسید و خواهش دارم یک نامه خیلی کوتاه جهت یهمان یک عضو که شما طی 

جزوه اقتصاد را به ایران بفرستند و این نامه را ) چنانچه صالح دانستید(فق دارید بنویسید که توامسئول فرهنگی
این برادران عده اي را در تهران جمع کرده اند و مشغولند و آنچه . براي حقیر بفرستید که به مسئول فرهنگی بدهم

بیش از این عرضی نیست و از خداي متعال . اقتصاد اسالمی استمسألهاین عده را بیش از حد به خود مشغول کرده 
همشهري برادر شما . توفیق شما را مسئلت دارم

1172

53/خداپناهی، کریم: از

یزدي، ابراهیم: به

6/12/1974:تاریخ

اي متعال پس از عرض سالم امیدورام که حالتان خوب می باشد و توفیق شما را از خد!بسمه تعالی    برادر عزیزم
. شماره جدید پیام توزیع شده است-1.م و آدرسی را جهت توزیع فرستادمنامه شما را دریافت کرد. مسئلت دارم

ساخت آلمان شرقی است و نمی شود اینجا تهیه کرد و اگر Continentalبه طوري که پرسیدم ماشین تحریر -2
سم و براي شما بنویسم و یک ماشین عادي فارسی مارك خواهید بنویسید چه مارکی تا قیمت را بپرنوع دیگري می

Adler مارك می باشد506که مارك معروفی است سفارش کرده ام و تا هشت هفته دیگر آماده است و قیمت آن  .
گردد از لحاظ نامه اي به اسم خودم و به آدرس منزل از این پس مکاتبه چنانچه نامه به اسم همشهري بر می-3

ب و مطالب چاپی را به این شماره پستی بفرستید و لطفاً هیچ گونه نامی روي پاکت ننویسید و همین طور کنید و کتا
.که می نویسم بنویسید کافی است و مطمئناً می رسد

An  die, PostlagerKarte A015503, 775 Konstan2 1 B.R.D.

از خاورمیانه برگشته و امکان دارد اواخر این ماه بیاید آلمان و احیاناً در سمینار ژانویه اتحادیه هم صادق-4
همشهري برادر شما . بیش از این فعالً مطلبی نیست جز عرض سالم مجدد. شرکت می کند
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54/خداپناهی، کریم: از

یزدي، ابراهیم: به

1/3/1975:تاریخ

پس از مدت ها نامه اي از . پس از عرض سالم امیدوارم که حالتان خوب می باشد!ر عزیزمبسمه تعالی     براد
مدت زیادي است که از آن برادر که قرار بود فکر -1:شما رسید و از سالمتی شما خوشحال شدیم و اما مطالب

ند که عجله از طرف من بکند و جواب بدهد خبري ندارم و من هم سعی کردم که کمتر تماس بگیرم و مبادا فکر بک
هم از پاریس بیاید و سپس صادقمی باشد ولی امید است هفته دیگر او را ببینم و قرار بر این است و امکان دارد که 

می شود بیشتر براي شما بنویسم که جریان چطور هست ولی به هر حال من وضعم روشن است و از هفته دیگر سعی 
- 2. یز باشد و یا نباشدمو منتظر کسی نباشم خواه دیدار هفته آینده موفقیت آخواهم کرد که بیشتر به جریان برسم

در مورد آن برادر در بوخوم که نوشته اید چکار می کند حقیقت اینکه دقیقاً نمی دانم ولی شواهد نشان می دهد که 
ن می فرستد او در آلمان از انگلستاباقرزاده کتاب هاي مجاهدین می رسد برایش و مطالعه دارد و روزنامه اي که 

سایل ایران از روزنامه هاي ایران جمع آوري می کند و تکثیر متوزیع می کند و این روزنامه اگر مطلع باشید اخبار و 
و کتاب تاکتیک ها در دست عده 4مجله مجاهدین شماره -3. می نماید و با برادر در اشتوتگارت در تماس هست

اي در اروپا دیده می شود و معلوم نیست که از کجا توزیع می شود و حتی بعضی از کتاب هاي مجاهدین را در 
خیراً چاپ کرده اهم سه گزارش از مجاهدین خلق را کنفدراسیون . روشی مثالً در پاریس می شود خریدکتابف
موقعی که شما اینجا بودید گفتید که یک مقدار کتاب برایم خواهید فرستاد و لطفاً آنها را و چنانچه کتاب -4. است

ه به آدرس زیر که به عنوان آدرس مطمئن سازماندهی و تاکتیک ها و دیگر مطالب تازه از مجاهدین بیرون آمد
. هست بفرستید و به دستم می رسد و احتیاج نیست اسم حقیر را بنویسید و همان طوري که من نوشته ام کافی است

ترجمه شده که در جوف ارسال می گردد و تا چند مدت دیگر یک نامه هم که از اشپیگلیک صفحه خبر از -5
بیش از این . نام نامه اي از ایران چاپ بشودجالبی است ارسال می کنم که تحت ایران رسیده و حاوي مطالب 

میر کریمبرادر شما . عرضی نیست و تا نامه بعدي از خداي بزرگ سالمتی و توفیق شما را خواهانم
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55/خداپناهی، کریم: از

یزدي، ابراهیم: به

16/4/1975:  تاریخ

نامه شما همچنین یک . باشدپس از عرض سالم امیدوارم که حالتان خوب می!عزیزمبسیاربرادربسمه تعالی    
دفعه را به سه قسمت تقسیم اما نامه اینها رسیدند متشکرم وتاکتیکسازماندهی ورسید و4نمونه مجاهد شماره 

را ساعدي. را آزاد کرده اند و فعالً در مشهد هستنددکتر شریعتیکه خبر رسید آقاي بطوري: اخبار-1. کنممی
امام سابق مسجد ودکتر بهشتیفروردین آقاي 18روز . گویا خیلی در زندان کتک زده اندهم آزاد کرده اند و

ایشان در ماه .سرگذشت ایشان هیچ اطالعی در دست نیستتهران دستگیر کرده و ازهامبورگ را سازمان امنیت در
غفوري با همکاري آقاي دفتر نشر فرهنگ اسالمیتأسیس ر جلسه سیار تفسیر قرآن مجید داشته اند وهاي اخی

هاي زیادي چاپ کرده اند و خبر دیگري که دارم حاکی از آن است که به تا حال کتابانجام گرفته وو مطهري
در : راجع به کار خودمان-2. ده اندایشان جواب منفی دارستاخیز بپیوندند وحزب ایشان پیشنهاد شده است که به 

با برادرمان صادق قبالً صحبت شده بود و برادران یک راه شویم ونفر از6این هفته توفیق حاصل شد که با 
رسد با صادق بدر اولین فرصت که آدرس جدید از فرانسه همگی قسم یاد کرده اند وخوشبختانه جلسه مثبت بود و
هفته آینده جلسه اي با 6نظري که دارید با او در میان بگذارید که ما در مدت نهاد وتماس بگیرید و هر نوع پیش

ه او خواهیم داشت که مقدمات کار جدي در همه زمینه ها را آغاز کنیم با شما برادران در امریکا کارها را بحضور
اورد که مورد پرسش برادران همراه بیصادقاز این قبیل مطالب را الزمست که اساسنامه نهضت ودوش گیریم و

توانم بنویسم زیرا قسم یاد کرده ایم که با کسی صحبت نشود ومن از این پس دیگر در این زمینه مطلب نمی. بود
تی رابط ما با صادق ارهفته دیگر برادر اشتوتگ6بطور موقت تا شما قبالً روشن بود ذکر کردم وچون وضع حقیر با

از گویا از طرف حقیر مطلبی نشنیده اید و مکاتبه اي هم غیره مطلب پیش شما باشد وخواهش دارم کخواهد بود و
، 4حتماً صادق به شما نوشته که از مجاهد شماره :در مورد نشریات-3. صادق با کسی در این زمینه نکنید

ارسال دارید وعدد 100ها و انحطاط امپراطوري دالر به آدرس هامبورگ حداقل تعداد تاکتیکسازماندهی و
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شود یک نمونه از مطالب جدیدي که چاپ میبه آدرس حقیربسته ها کوچک باشد که اشکال ایجاد نکند و
شما را در که پیشنهاد کرده اید مکاتبه خواهم کرد وهمانطوريمرتضیبا :متفرقه-4. بفرستید که مطلع باشیم
هم آن برادر دیگر و چون این جزوه را قبالً کسان ده وجزوه سازماندهی را هم حقیر خوان. جریان خواهم گذاشت

لطفاً بنویسید آیا شما به کسی گفته اید که . دیگري گویا توزیع کرده بودند و یک نمونه هم براي حقیر رسیده بود
ی دیگران به اروپا نوشته بودند سال قبل براي شما فرستاده ام زیرا هاشمومرتضیهاشمی وحقیر کپی نامه اي که 

من گلگی داشته و مرتضی هم که اینجا بود به طور غیر مستقیم مطرح کرد که من به روي خودم نیاوردم وگویا از
خواهید اختالف چند برادر را حل کنید و کس که کرده کار درستی است زیرا شما میفقط استدالل کردم که هر

صادق یق کرد که کارشان غلط بوده وگویا گذارید و مرتضی هم تصدخبر میوقت خود این برادران را بیآن
کس خبر نداشت که من آن فتوکپی را براي شما فرستاده ام به هاشمی گفته که من فرستاده ام ولی هیچطباطبایی

مطرح کردن به طرف هم گفته است؟زده ویا حدس میدانسته وخواهم بدانم طباطبایی از طرف شما میمیو
ما نجا هستند بسیار خوب هست وآبراي کسانی که خواستار رفتن به کنفدراسیونلی ازپیشنهاد شما مبنی بر تحلی

دانم چنین تحلیلی در اینجا نشده و عده اي در که میباید از این برادران بپرسیم که چنین تحلیلی کرده و بطوري
هاي آینده با کار مداوم این برادران این مدت اخیر گویا گیج شده اند که چه کار باید بکنند ولی امید است در ماه

برادر . بیش از این فعالً عرضی نیست و توفیق شما را از خداي متعال مسئلت دارم. را در انتخاب راهشان یاري داد
همشهريشما
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56/خداپناهی، کریم: از

یزدي، ابراهیم: به

24/4/1975: تاریخ

نامه کوتاه شما را . باشدسالم امیدوارم که حالتان خوب میپس از عرض! عزیزمبسیاربرادربسمه تعالی      
اما باشد وامید است که جریان روشن میچون جواب فوري بود امروز تلگرافی جواب فرستادم ودریافت کردم و

ش باید بسیار کوشپیرو نامه قبلی که حتماً تا حال دریافت کرده اید هسته به امید حق تشکیل شده و-1: در توضیح



دفتر دوم ـ نامه ها 

1771

ماه آینده به اوضاع نابسامان اینجا منظورم نظرات مختلف در نحوه کار آینده اتحادیه، صورتی 6کنیم که در این 
که قبالً هم عقیده بودیم در بینش اسالمی بدون موضعگیري سیاسی بدهیم که اوالً خط مشی اتحادیه همانطوري

سعی کند که از این راه هم نظرات کسانیاسی بشود ودر کنارش این هسته مشغول فعالیت کارهاي سیادامه یابد و
براي اینکه که از هر جهت صالحیت دارند جذب گردند وهم کسانیتأمین شود و! که قایلند کار سیاسی ببینند

نشریات مجاهدین توزیع گردد تر بطور مداوم پیام وچه سریعبشود بر اوضاع فعلی مسلط شد الزم هست که هر
به. تکثیر شود و توزیع گرددپیام مجاهدي کرد که سریعتر از دیگران نشریات مجاهدین از طرف وحتی باید کار

در آینده هم هرچه زودتر توزیع مین علت ما فعالً جزو برنامه داریم که خیلی سریع رفع تنبلی گذشته را بکنیم وه
شماره (متذکر شدم که از نشریات مجاهد نامه هاي قبل هم حقیر درتقاضا کرده وصادقکنیم و لذا از شما گویا 

از هر کدام به مقدارو دالر براي ما به آدرس هامبورگ بفرستید امپراطوريها، انحطاطتاکتیکسازماندهی و،)4
هایی را چک کردیم که براي آنها ارسال خواهد شد همراه نامه اي ما آدرسچه زودتر بفرستید وهرعدد و150

وقت کسی از شما تقاضا کرد که تعداد بیشتري بفرستید آنپس از آن اگرجوف می فرستم وکه نمونه اش را در 
بفرستید ولی اگر پس از وینآخن وهاي به لحاظ تاکتیکی که داریم فعالً صالح نبود به آدرس. شما بفرستید

و17حدود ) june(ژوئن 8و7به احتمال بسیار قوي ما در تاریخ -2. توزیع ما درخواست کردند حتماً ارسال دارید
این جلسه در زمینه اساسنامه و خط است درقرارصادق هم خواهد بود ویکشنبه جلسه داریم وخرداد شنبه و18

اگر صالح این زمینه تماس بگیرید وخوبست شما با صادق درتقسیم کار اینجا و امریکا صحبت شود ومشی و
بشود برنامه بنظر حقیر حتی الزمست شما هم باشید وخیلی خوب خواهد بود وبتوانید شما هم شرکت کنیدبدانید و

شود تمام چقدر تماس نامه اي هم زیاد باشد باز نمیشود زیرا هرکارها هم حدودش روشن میدقیق ریخت و
زمینه جواب کنید و پس از تماس با صادق در اینامیدوارم که فکرهایتان را می. بدل گرددمطالب بطور دقیق رد و

حال در نیامده و گویا سه شماره دیگر نشریه مجاهد بیرون آمده و خیلی پیام شماره مخصوص تا-3. دهیدمی
رسیده مارك به حقیر500و توزیع شود و از نظر مالی هم تر تکثیرهر چه سریعضروري است براي ما که مرتب و

صالح دانستید از ادامه مذاکرات خودتان با اگر-4.مارك هم تا دو هفته دیگر داده شده است1000و قول 
که شما پیشنهاد کرده بودید نامه نوشتم وقتی جواب آمد به مرتضی همانطوري-5.حقیر را مطلع نماییدموسوي
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ته هاي کوچک به آدرس امیدوارم که نشریات در بسبیش از این عرضی نیست و. شما را مطلع خواهم نمود
همشهري. تا حال ارسال شده باشد و تا نامه دیگر خدانگهدارتانهامبورگ
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57/خداپناهی، کریم: از

یزدي، ابراهیم: به

1الف : شماره12/6/1975: تاریخ

پا بدین وسیله به اطالعتان می رسانیم که به یاري خداي بزرگ سازمان ما در ارو!بسمه تعالی   برادر گرام
ما امیدوارم بر اساس تعالیم مقدس قرآنی همگام با شما برادران و خواهران عزیز علیه . ستافعالیتش را آغاز کرده 

ظلم و ستم و طاغوت زمان مبارزه کنیم و در جهت منعکس ساختن خواست ها و فعالیت هاي مردم میهنمان عموماً و 
جهت تسریع کار ما در اروپا خواهشمندیم به . ننماییممجاهدین خلق ایران خصوصاً از هیچ گونه کوششی دریغ 

عدد ) پنجاه(50از این پس تا اطالع بعدي از هر نشریه اي که چاپ می کنید تعداد -1: مطالب زیر عنایت بفرمایید
به صورت بسته پنج کیلویی براي هر یک از آدرس هاي ضمیمه با پست هوایی ارسال دارید تا در اروپا توزیع 

چنانچه درخواستی -3.آدرس هامبورگ نشریات را نفرستیدبه جهت تسهیل کار توزیع از این به بعد به -2. گردند
مبنی بر ارسال نشریه به تعداد زیاد از اروپا به شما رسید لطفاً قبل از آنکه نظر ما را بدانید از فرستادن نشریات به 

ط باید بدانیم چه کسانی و با چه انگیزه اي تقاضاي درخواست کننده خودداري کنید چه به لحاظ آشنایی با محی
لطفاً آدرس هاي برگشت داده -4.از سوخت احتمالی جلوگیري می شودارسال زیاد نشریه کرده اند و بدین ترتیب 

.  شده از اروپا را که دریافت می کنید برایمان بفرستید تا در چک کردن مجموع آدرس ها مورد استفاده قرار گیرند
واریز می شوند مطلع نمایید زیرا پیام مجاهدا را از مجموع کمک هاي مالی اروپا که به شماره حساب م-5

تقاضا داریم قبل از آنکه -6. یاري خواهد کرد) بخش اروپا(آگاهی در این زمینه ما را در تدوین بودجه سازمان 
ادات خودمان را تا بتوانیم نظر و پیشنهچاپ شود نمونه اي براي ما ارسال گردد کنفدراسیوني درباره اجزوه 

جهت چاپ نشریات در اروپا مشغول تحقیق می باشیم و چنانچه از لحاظ مخارج مناسب تر باشد -7. برایتان بنویسیم
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با سالم هاي . به امید نظرات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم.م داداقدام خواهیم کرد و شما را در جریان قرار خواهی
همشهري ) بخش اروپا(ل تشکیالت مسئو. گرم
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58/خداپناهی، کریم: از

یزدي، ابراهیم: به

16/6/1975: تاریخ

نامه شما راجع به . پس از عرض سالم امیدوارم که حالتان خوب می باشد! بسمه تعالی                برادر عزیزم
نامه اي برایتان راجع به وضع کارمان فرستاده ام و امید است از تجربیات -1: و اما بعد. عراق رسید و خیلی متشکرم

به دوستان نوشته ام و همه جواب نداده اند ولی به هر حال با اوضاع در مورد نامه عراق-2. شما بتوانیم استفاده کنیم
بیاید خوب است و در سطح وسیع تري پیاماینجا تصمیمی خواهیم گرفت و به عقیده حقیر اگر در شماره جدید 

ا جهت اطالع شم-4. ترجمه اي از روزنامه آلمانی در جوف ارسال می گردد-3. شاید به عراق فشار آورده شود
دستگیر شده سازمان امنیتبرادري که نامه اي به دوست را در پیام نوشته بود مدت دو یا سه هفته است که توسط 

مارك پرداخته 600جهت خرید ماشین تحریر مبلغ -5. است و هنوز اطالعی از او نداریم و فعالً در پیام آورده نشود
دانم هنوز شما مرتب براي هامبورگ چک می فرستید یا خیر نمی-6. ام و امید است که برایم ارسال خواهد داشت

) شما با جواب دادن به نامه رسمی حقیر(و علت این سوال نداشتن بودجه براي شماره بعدي پیام است و امیدوارم 
همان طوري که در نامه نوشته بودم از هر نشریه اي که -7.نی بدهیمیم که به وضع مالی اینجا سروساماوموفق ش

عدد بفرستید و البته یک نمونه هم براي حقیر بفرستید که فوري 50پ خواهد کرد براي آن سه آدرس هر کدام چا
نامه ه بیش از این عرضی نیست و امیدوارم که ب. به آنها اطالع بدهم که مجله در راه است و به پست مرتب سر بزنند

همشهري .خدانگهدارتان. هاي قبلی حقیر جواب می نویسید

. در سطح کارهاي نهضت تماس نگیرید تا در آینده راجع به او تصمیم بگیریمصادق طباطبائیبا : ت.ب
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59/خداپناهی، کریم: از

یزدي، ابراهیم: به

3الف : شماره1/8/1975:  تاریخ

نامه مورخ. برادران را خواستاریمدیگرعرض سالم توفیق شما وپس از! عزیزبسیاربرادربسمه تعالی        
- 1: این نامه یادآورشومتوانم دراما مسائلی که میمطالب آن اطالع حاصل گردید وازشما را دریافت و22/7/75

را براي آقاي خمینی نفرستاده بود ارسال گردیده ولی کپی آنکه قراربراي افراديوموقع تکثیره عراق بنامه اي از
غیره امیدوارم ها وآدرسپیام مجاهد ومورد توزیع نشریات ودر-2. رستیمآینده نزدیک بفشود درسعی میایم و

با برادري-3. توزیعی را منظم وسریع انجام دهیمکه نوشته اید عمل شود تا بتوانیم کارهاي انتشاراتی وهمانطوري
نی که به در مورد برادرا-4. شودشما عمل میطبق نظرهامبورگ است تماس حاصل خواهد شد وکه در

روند نها نمیآآن برادران دیگر به جلسات عده زیادي ازاین اواخر وضع تغییرکرده وکنفدراسیون پیوسته بودند در
این هفته جلسه خواهیم داشت وگذارم تا نامه آینده زیرا ما درین زمینه را میاتر در کاملدقیق وولی اخبار

کسب اطالع شما را رسیدگی کند اطالعات بیشتري دارد وپس ازبه این دو شهر که موظف است بیشتربرادري
شود مستقیماً یا توسط انجمن هاي اسالمی میآنچه که مربوط به اتحادیه وخواهشمندم هر-5. خبر خواهم کردبا

، اًمسئولین انجمن امریکا به خود مسئولین اروپا اطالع دهید زیرا تذکر اینگونه مطالب از طریق این حقیر مستقیم
پیام -6.شما را به مسئولین گروه برسانمتوانم غیرمستقیم مطالبتفاهم کرده ولی در عین حال میهمیشه ایجاد سوء

بود که اشتباه می"دسامبر سیاه"موقع توزیع شده است ولی یک ایراد بزرگ داشت و آن تیتره مجاهد جدید هم ب
شود که در شماره آینده این اشتباه چاپی را پیشنهاد میبود و"سپتامبر سیاه"دانید که میهمانطوريباشد و
برادر شما. همه برادران را از خداي متعال مسئلت داریمتوفیق شما و. الزمست تصحیح گرددشوید ومتذکر
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60/خداپناهی، کریم: از

یزدي، ابراهیم: به

ت/ب:  تاریخ
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جوف عکس هاي در. باشدامیدوارم که حالتان خوب میپس از عرض سالم ! برادر عزیزمبسمه تعالی    
اطالع دهید که آیا نشریات هرچه زودتر-1: مندم به مطالب زیر توجه فرمائیدخواهشدرخواستی ارسال است و

یک تلگراف در همین زمینه ماه گذشته خبرنامه ودر مدت یک.درخواستی براي هامبورگ ارسال شده اند و یا خیر
یک نمونه گزارش ناظرین رسید و از این -2. اطالع دهیدفوريحیاتی است و لطفاً مسألهاست وفرستاده شده 

ارسال دارید زیرا تا نشریه برسد تصمیم خواهیم گرفت که آدرس همیشگی منعدد به آدرس 150نشریه هم حدود 
چون عجله دارم مطالب . از آن به بعد آدرس همیشگی مشخص خواهد شدامریکا کجا باشد وارتباطات اروپا و

شماره تلفن خودتان را برایم بنویسید که در مواقع ضروري چه زودتر اطالع دهید وهردیگر باشد براي نامه بعدي و
.رسید به آدرس حقیرتاکتیک هاسازماندهی وعدد 10:پینوشتهمشهري موفق باشید . تماس حاصل گردد
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61/خداپناهی، کریم: از

ابراهیمیزدي، : به

2/11/1975: تاریخ

منتظر بودم که آدرس . پس از عرض سالم امیدوارم که حالتان خوب می باشد! بسمه تعالی         برادر عزیزم
در جوف یک نامه -1: جدید بفرستید ولی چون تا امروز نرسیده مجبورم به آدرس سابق مکاتبه نمایم و اما بعد

و اخبار و مسایل ایران را به طور ایران دفنسامیدوارم که -2. می شودحاوي اخبار از ایران رسیده که ارسال
مرتب برایمان می فرستید و در دیدارمان یادآور شدم که مطالب فارسی و انگلیسی ایران دفنس را هم بفرستید که ما 

و یقین موضع 5ماره روزنامه جدید هنوز نرسیده است و با درآمدن جنگل ش-3.ي ترجمه به آلمانی استفاده کنیمبرا
براي مسئول -4.تجزیه و تحلیل شده استخیانت رهبري سازمانمجاهدین حتماً در روزنامه این دفعه جریان 

ارتباطات آمریکا نامه نوشته شد و حتماً شما هم می خوانید و اگر چنین نیست باید از این پس کپی آن را هم براي 
روز آزاد شده است و گویا پدرش تلگراف 19اکتبر خانم پس از 29روز -5. شما بفرستم و به هر حال اطالع دهید

و شما را در جریان البته خانم بیاید می شود جریان را بهتر تجزیه و تحلیل کرد . به فرح کرده و او دستور داده است
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برادر شما. رمبیش از این در حال حاضر عرضی نیست و توفیق شما را از خداوند متعال مسئلت دا. خواهم گذاشت
همشهري
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62/خداپناهی، کریم: از

یزدي، ابراهیم: به

23/2/1976: تاریخ

رض از تقدیم ذکر غ. پس از عرض سالم امیدوارم که حالتان خوب می باشد! بسمه تعالی        برادر عزیزم
هفته دیگر 8در مورد ماشین تحریر برقی فارسی مارك المپیا سفارش داده ام و حدود -1. مطالب زیر می باشند

مارك می شود و البته ماشین هاي برقی که فقط یک نوع بیشتر نیست چمدان ندارد و 1850آماده است و قیمت آن 
ه قیمت ماشین ارزان تر می شود زیرا شما ماشین را به آمریکا می البت. می شود یک نوع چمدان که جا بگیرد خرید

در حال حاضر ما فقط یک ماشین تحریر داریم و -2. تخفیف را پس از گذراندن از مرز پس می گیرید% 11برید و 
مارك می باشد زیرا براي کارهاي تایپ ماشین بیشتري 510دو عدد دیگر هم سفارش داده ام و قیمت هر کدام 

زم است و همان طوري که عرض شد تلفنی شما مقداري مطلب جهت تایپ بفرستید و تا دو ماشین دیگر آماده ال
چاپ اینجا را براي سوره انفال و توبهیک نمونه از -3. شوند مقدار بیشتري جهت تایپ از شما خواهیم خواست

اتحادیه چاپ شده است البته این مطلب که از طرف انقالب مشروطهشما فرستادم و هم چنین نشریه اي راجع به 
باید زمینه باشد و شما لطفاً نظرات اصالحی خودتان را راجع به آن بنویسید و همان طوري که در برنامه پیشنهادي 
شما و نامه قبلی ما معلوم است باید مطالب روشنی در هر مورد تاریخی نوشته و آماده کنیم که گویاي نظر سازمان 

ریخی را همان طوري که قبالً نوشتم یک مقدار زیادي اینجا کار شده است و با تکمیل کردن آن در مطالب تا. باشد
در مورد برنامه پیشنهادي شما کم و -4.)به زودي(حقیقت این قسمت از برنامه پیشنهادي شما هم آماده می شود 

ایدئولوژیک تکیه داریم و معتقدیم که ا بیشتر روي مسایل مبیش نظرات ما هم همان بوده و فقط با این تفاوت که 
باید در مورد مسایل اساسی اسالمی نظري روشن و قاطع داشت و به این قسمت باید بیش از سایر مطالب رسید زیرا 

به هر حال نظر کلی درباره آن پس از جلسه شوراي آینده . در این نوع مسایل اساسی می دانید که مطلب نایاب است
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و سایرین چون یکی آیت اهللا طالقانیدر مورد اعالمیه راجع به -5.ي شما ارسال خواهد شده مارس برااواسط ما
از برادران نهضتی مسئول اتحادیه هست مقداري از کارها که در چهارچوب اساسنامه اتحادیه هست در آنجا انجام 

یه داده شده است و ما ضرورتی می شود و در مورد وضع ایشان هم به زبان فارسی و هم زبان آلمانی و عربی اعالم
در مورد مخارج پیام مجاهد که قبالً ذکر شده بود منظور این نبود -6. نمی بینیم که مجدداً سازمان این کار را بکند

3000که خرج چاپ آن قدر می شود بلکه خرج چاپ و تمبر که بیشتر مخارج پستی است تا چاپ، ما در حدود 
پیشنهاد می شود که در پیام مجاهد -7.ر هست که خرج را سنگین کرده استتمبعدد توزیع می کنیم و این پول

از خوانندگان پیام مجاهد تقاضا می شود در صورت تعویض آدرس چنانچه مایل هستند روزنامه برایشان «بنویسید 
ي از روزنامه ها که به این وسیله یک مقدار زیاد» .س جدید خودشان را به دفتر پیام مجاهد بفرستنددرارسال گردد آ

به علت تعویض برمی گردد و ما متحمل خرج پستی می شویم برطرف می گردد و کسانی که مایل نیستند دریافت 
در کیهان ارسال شد و الزم است هر چه دکتر شریعتیفتوکپی مقاله -8! هت برایشان فرستاده نمی شودجکنند بی 

مطلبی است مونتاژ شده از شماره آینده مطلب نوشت به عقیده حقیرزودتر مطلب را تجزیه و تحلیل کرد و در پیام 
هم باید مطلبی در پیام بیاید زیرا او آدمی غیورانفکر می کنم در مورد -9. نوشته هاي دکتر توسط سازمان امنیت

مقدار -10نبود که غلطنامه بنویسد و این مطالب هم که در روزنامه نوشته اند باید روشن شود که جریانش چیست؟
سازمان ده است که به مسئولش جواب خواهم نوشت و فقط عرض می شود که براي یزیادي نامه ها از آمریکا رس

زیرا این سازمان یا وابسته به حزب توده است و یا وابسته  به دستگاه و یکی ) نشریات(مطلب نفرستید مسلمانان رم
بیش از این فعالً . رده که گزارش آن بعداً به اطالعتان خواهد رسیداز برادران نهضتی سه روز پیش به ایتالیا سفري ک

همشهري خدانگهدارتان  . عرضی نیست
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63/خداپناهی، کریم: از

یزدي، ابراهیم: به

15/3/1976: تاریخ
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به پیوست مطلب ماشین شده. پس از عرض سالم امیدوارم که حالتان خوب می باشد! بسمه تعالی     برادر عزیزم
در بعضی از -2. دو صفحه مقدمه شماره گذاري نشده است-1: ارسال می باشد و لطفاً به مطالب زیر دقت کنید

حقیر هم به ... صفحات نوشته خطی نقطه گذاري شده و از آوردن اسم آیت اهللا خمینی و غیره خودداري کرده 
خوب -3. همان جاي نقطه گذاري جا هستهمان صورت ماشین کرده و اگر خواستید اسم بنویسید به حد کافی در 

.   است جهت تصحیح حتماً یک بار دیگر با اصل مطلب تطبیق شود و احیاناً اشتباهات ناشی از تحریر برطرف گردد
ن نویسی می تواند کمک شما تا چند روز دیگر به شما اطالع خواهم داد که اروپا به طور کلی چقدر در امر ماشی

س دقت شود نامه هایی که به شماره صندوق پستی شما از طرف حقیر فرستاده می شود چنانچه به لطفاً از این پ.باشد
در نامه به باشد براي مسئول پیام است و این مطلب را هم فرهاد باشد مال شما می باشد و اگر به اسم سرورنام 

همشهري . مسئلت دارمبیش از این مصدع نمی شوم و توفیق شما را از خداوند .مسئول پیام نوشته ام
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64/خداپناهی، کریم: از

یزدي، ابراهیم: به

12الف : شماره25/3/1976: تاریخ

شما مبنی بر تهیه موضوعات آموزشی مطالب زیر به 27/1/1976پس از عرض سالم پیرو نامه مورخ ! برادر عزیز
طور ه کرده ایم و ببعضی از مطالب را ما تهیبه اطالعتان رساندیم که12/1/1976طی نامه مورخ -1:عرض می رسد

فصل . در دست تهیه است9ش سوم شماره فصل اول بخ. مشخص بر اساس تقسیم بندي شما به ترتیب زیر می باشد
فصل اول بخش چهارم و پنجم در حال حاضر تحت بررسی . در دست تهیه است) آنگوال(10اول بخش سوم شماره 

فصل اول بخش ششم ـ مراحل اول ـ دوم و . جزئیات این برنامه به اطالعتان خواهد رسیدمی باشد و تا چند ماه دیگر
تهیه شده و در دست 3و 2و 1فصل اول بخش ششم ـ شماره هاي . سوم تهیه شده و در دست تکمیل می باشند

.  ل می باشندتهیه شده و در دست تکمی2و 1فصل اول بخش ششم ـ مرحله چهارم شماره هاي . تکمیل می باشد
فصل اول بخش ششم ـ مرحله پنجم ). قسمت اول. (فصل اول بخش ششم ـ مرحله پنجم از طرف ما تهیه خواهد شد

از طرف ما تهیه 6و 5فصل اول بخش ششم ـ مرحله ششم شماره هاي .قسمت دوم از طرف ما تهیه خواهد شد
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به نظر ما بخش هفتم .خواهد شداز طرف ما تهیه 4و 3فصل اول بخش ششم ـ مرحله هفتم شماره هاي . خواهد شد
نظر ما در مورد اضافه -2. باید به عهده هر دو سازمان باشد و جزئیات آن در یک دیدار مورد بررسی قرار گیرد

مطلبی است که براي مسئول ارتباطات پیام نوشته شده و کپی این پیام مجاهدشدن یک بخش تئوریک به محتواي 
یک سال قبل جزوه مسایل امنیتی و تشکیالتی به صورت تایپ شده براي شما ارسال شده -3. باشدنامه ضمیمه می 

این جزوه جهت . چرا این جزوه را چاپ نمی کنید و ما منتظر خبر از طرف شما در این زمینه می باشیم. است
لطفاً بنویسید تهیه آنها .به دست ما رسیدتفسیر سوره الماعون و البروج-4. آموزش افراد هسته ها ضروریست

چنانچه این دو تفسیر تا حال در آمریکا چاپ نشده باشد ما قصد . سازمان مجاهدیناست یا نهضتاز طرف 
در مورد مقاله دکتر شریعتی با توجه به شرایط کنونی داخل کشور ما -5. داریم به تعداد مورد لزوم اروپا چاپ کنیم

یع نشود و چنانچه تا حال چاپ نکرده اید جریان منتفی خواهد بود و در صورتی معتقدیم که این مقاله تکثیر و توز
در زمینه -6. که چاپ کرده باشید ما موافق توزیع آن نیستیم و پیشنهاد ما این است که در آمریکا هم توزیع نشود

لطفاً مطالبی که صفحه کتابی تایپ کنیم و 1500ما حاضریم با نیروي فعلی در سال ) تایپ(کمک فنی به شما 
در مورد مخارج و امور -7. بایستی ماشین شوند از یک ماه دیگر برایمان بفرستید تا براي ماشین کردن آن اقدام شود

دالر حواله کنید و به طوري که برادرمان اطالع می 1000مالی شما قبالً تعهد کرده بودید براي هر شماره پیام مبلغ 
به علت مخارج پستی سنگین فقط تکثیر و توزیع پیام با تیراژ . ري به او رسیده استدال500دهد تا حال چند حواله 

عالوه بر پیام مخارج چاپ کتاب هایی که در اروپا می شود و مخارج . دالر خرج دارد1000عدد در هر ماه 2500
مرتب تامین نمی فنی و جاري سازمان خود مبلغ قابل توجهی است که تنها از طریق حق عضویت و کمک هاي نا

همشهري با عرض سالم مجدد .ر در هر ماه برایمان حواله کنیددال1000شود و تقاضاي ما این است که بیش از 

1184

65/خداپناهی، کریم: از

یزدي، ابراهیم: به

13الف : شماره25/3/1976: تاریخ
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شما را دریافت 20/3/76و 3نامه مورخ پس از عرض سالم ! رادر عزیز مسئول ارتباطات پیامبسمه تعالی     ب
اروپا مبنی بر اضافه شدن بخش ایدئولوژیک به 8پیرو نامه شماره -1.از مطالب آن اطالع حاصل گردیدکردیم و

محتواي پیام نظر ما این است که پیام الزم است در همان سطح ماهنامه خبري باقی بماند و حتی طبق تصمیم سابق در 
ما معتقدیم که مطالب تئوریک باید به صورت سیستماتیک تهیه شوند و پس از . حه اي باشدهمان حد چهار صف

ره و غیره در یتحتی درج مقاالتی پیرامون خاورمیانه و ار. توافق هر سه قاره به صورت جزوه اي جداگانه چاپ شوند
می کنیم که این گونه مطالب هم پیام مفید نیست و اکثر خوانندگان به طور سطحی از آن می گذرند و ما پیشنهاد 

برخی از مطالب را می توان در اختیار انجمن هاي اسالمی قرار داد تا آنها با .اگانه به صورت جزوه اي چاپ شودجد
ساخت اتحادیه انجمن هاي اسالمی در اروپا و . امکاناتی که دارند آنها را چاپ و در سطح وسیع توزیع کنند

به علت اشکالی که برایمان به -2. کارها را می دهد و از لحاظ ما هیچ گونه اشکالی نداردامکاناتشان اجازه این نوع 
آدرس ارسال می ) دو(2وجود آمده است از این پس براي مراکز توزیع هیچ گونه نشریه اي نفرستید و به ضمیمه 

) پنجاه(50ن قسمت سفارش در همی. باشد که نشریات درخواستی ما را از این پس فقط به این دو آدرس بفرستید
در جوف لیست دیگري ارسال است که باید جزوه -3.به زبان انگلیسی داده می شودمدافعات سعید محسنجلد 

اسم -4. آدرس هاي دائمی گذاشت و برایشان به تعدادي که ذکر شده است از نشریات فارسی و انگلیسی فرستاد
ضمناً  . اساس تقاضایش از این پس تا اطالع ثانوي نشریات بفرستیدرا جزو لیست دائمی نگذارید و برنوحیآقاي 

همشهري برادر شما . جمع بدهکاري ایشان را از بابت نشریات برایمان بنویسید تا به نامبرده اطالع داده شود
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66/خارج از کشور- نهضت آزادي ایران: از

اتحادیه انجمن هاي اسالمی در اروپا: به

160اروپا ـ : شماره5/5/1976: تاریخ

اخیراً شنیده ایم که شما ،بعد از سالم!بسمه تعالی      برادران عزیز مسئولین اتحادیه انجمن هاي اسالمی در اروپا
بدین وسیله نظر . از انتشارات نهضت آزادي ایران هستیدجزوه مبارزات سیاسی و مذهبیدست اندرکار تکثیر 

مسئولین 69-68در چهارمین سال حیات اتحادیه شما یعنی در سال هاي -1.کنیمشما را به مطالب زیر جلب می 
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به 6و 5وقت اتحادیه بدون مشورت و سوال از ما جزوه فوق الذکر را در دو قسمت در مکتب مبارز شماره هاي 
مطالب نهضت ما در همان موقع به درج مطلب در مکتب مبارز با دالیل کافی اعتراض کردیم و درج. چاپ رساندند

برادران مسئول پذیرفتند که کارشان . را در انتشارات اتحادیه به صالح ندانسته و در حال حاضر هم نمی دانیم
- 2. که اشتباهشان تکرار نخواهد شدغیرتشکیالتی و خارج از دایره فعالیت انتشاراتی اتحادیه بوده و اطالع دادند

. توسط نهضت آزادي ایران تهیه و منتشر گردید1341یران در سال جزوه مبارزات سیاسی و مذهبی اول بار در ا
امی به مناسبت آغاز محاکمه سران و فعالین نهضت آزادي ایران در بیدادگاه تجدید نظر نظ1342سپس ما در سال 

با اضافه به علت درخواست هاي فراوان ما همین جزوه را مجدداً در فروردین ماه امسال .آن را تکثیر و منتشر کردیم
با توجه به دو نکته فوق ما موافق تکثیر و توزیع آن از طرف .  کردن برخی یادداشت ها تجدید چاپ و منتشر کردیم

.  والسالم علی من اتبع الهدي. اتحادیه نیستیم و خواهشمندیم در این گونه مسایل با برادر ما در پاریس تماس بگیرید
.خارج از کشور–ارگان نهضت آزادي ایران -مجاهدپیام

PAYAME MUJAHID P.O BOX 4485   SPRINGFIELD, MO. 65804

پیام مجاهد در خدمت جنبش انقالبی خلق ایران
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67/خداپناهی، کریم: از

یزدي، ابراهیم: به

6/5/1976: تاریخ

شما را امروز / 29/4نامه مورخ . پس از عرض سالم امیدوارم حالتان خوب می باشد!بسمه تعالی   برادر عزیزم
ماشین تحریر شما حاضر است و در دیدار با برادر پاریسی -1: دریافت کردم و از جریان آن مطلع شدم و اما مطالب

تغییر آدرس هامبورگ به علت عدم چاپ و توزیع در هامبورگ -2. به او خواهم داد تا ترتیب ارسال آن را بدهد
ر گذاشته شده است و افرادي که سابق این وظیفه را به عهده داشتند به می باشد و این کار به عهده چند برادر دیگ

تغییر آدرس هاي مراکز توزیع به علت اشکال -3. سبب گرفتاري هاي شخصی برایشان ادامه کار امکان پذیر نیست
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سته هاي پستی است زیرا قاعدتاً به شماره کارت پستی نمی شود بسته یا پاکت گرفت و این اشکال موجب شده که ب
و دیگر کتاب ها را به مقدار کم دریافت سوره حمدزیادي از کتاب ها به آمریکا برگردد و به همین علت ما 

چون دو آدرس جدید . کردیم و لطفاً تذکر دهید که کتاب هاي برگشتی را مجدداً به دو آدرس جدیدمان بفرستند
اده دپست شوند و هر هفته یک تا دو بسته به پست آدرس منزل می باشد الزم است دقت کرد که بسته ها یک بار 

و مبارزات سیاسی، نهضت حسینینمونه کتاب هاي جدید -4.ناً در آینده ایجاد دردسري نکندشود که احیا
رسیدند و به مسئول پیام سفارش مدافعات عزت اهللا سحابیو خرداد17- 15تظاهرات گزارش، مذهبی

ند و نمیوالبته فکر می کردم که همه کتاب ها در سطح وسیع توزیع ش. بفرستندجلد 300داده شد که از هر کدام 
دانم چرا مدافعات عزت اهللا سحابی را نبایستی در سطح وسیع توزیع کرد؟ در هر حال منتظر دریافت نامه شما خواهم 

از این . ز آن بفرستندجلد ا50بود و اگر قرار شد و صالح ندانستید در سطح وسیع توزیع شود که تذکر دهید فقط 
مبارزات -5.جلد50رستید و نشریات داخلی را جلد بف300ند همیشه وپس نشریاتی که باید در سطح وسیع توزیع ش

مکتب مبارز در دو قسمت کلیه مطلب در 6و 5سیاسی و مذهبی را  اتحادیه جدیداً چاپ نکرده است ولی در شماره 
در جریان بودید و در هر دو مکتب در باالي مطلب عبداهللاحتماً توسط چند سال پیش چاپ شده است که خودتان

برادر وضع اتحادیه اینجا با گروه فارسی زبان . گیري آناما در مورد اتحادیه و موضع-6. »از ن ـ آ«نوشته شده 
و بعد انجمن آمریکا فرق دارد و شاید دلیل اساسی آن این باشد که در آمریکا اول سازمان نهضت به وجود آمده 

طوري که مطلعید در اروپا همان. من را هدایت کنیداسالمی و یا بالطبع آن طوري که نظر سازمان بوده توانسته اید انج
از اول کار نهضتی وجود نداشت و درست یادم هست که در اولین جلسه براي ایجاد اتحادیه شاید یک نفر نهضتی 

ران رفت و بقیه افرادي بودند که صرفاً روي عالقه به مسایل اسالمی دور بود که او هم در یک سال و نیم بعدش به ای
از آمریکا و ماندش در آلمان به طور موقت مفید بود و در آن زمان )توسلی(محمدالبته مسافرت . هم جمع شدند

و این قبیل دکسانی که در انجمن ها بودند کم و بیش قانع می شدند که نباید در یک اتحادیه علنی کار سیاسی کر
ء کارها محل دیگري باید باشد ولی پس از گذشت چند سالی چون یک سازمان سیاسی که بتواند خواست اعضا

اتحادیه را که روز به روز هم زیاد می شوند برآورده کند، وجود نداشت، کسانی که مایل بودند کار سیاسی هم در 
هم ما توانستیم چند سالی با دالیل مختلف تخفیف دهیم و به اتحادیه بشود بیشتر فشار می آورند و فشار اینها را

و باید به جاي کار گیري سیاسی به دلیل ساخت اتحادیه درست نیستي قانع کنیم که کار سیاسی و موضعنحو
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این حضرات . گیري بپردازیم به وقایع تاریخ معاصر و خالصه در خط بینش سیاسی باید فعالیت کردسیاسی و موضع
دشان هم کم نیست قبول کردند و قرار شد مقاالتی در زمینه تاریخ معاصر تهیه کنند ولی پس از چندي که تعدا

از اینجا جریان تشدید . گفتند مگر می شود مقاله اي درباره تاریخ معاصر تهیه کرد و تجزیه و تحلیل و موضع نگرفت
ع گرفت پافشاري می کردیم و هم کسانی که می شود و هم ما روي نظرمان که نباید کار سیاسی کرد و نباید موض

ن به طور واضح در برخورد دو نظریه در نشست نهم و دهم به خوبی دیده می شود و به طوري امایل بودند و این جری
نمی نماینده موافق نظر دیگر بودند و طبق اساسنامه اتحادیه عمال10ًنماینده موافق نظر ما و 11نماینده و 21که از 

المیه مراجع را طی بحث هاي طوالنی باالخره اکتفا به این شد که اع. بی را تصویب کرد که قابل اجرا باشدشد مطل
خصوص در رابطه با فعالیت ز نشست دهم وضع شدیدتر می شود ببعد ا. گیري سیاسی نکندتکثیر کند و موضع

. ن را توزیع کند و البته چاپ هم بکندسازمان مجاهدین و مرتب فشار می آورند که اتحادیه باید کتاب هاي مجاهدی
هم فعالیت خودش را روي توزیع کتاب هاي مجاهدین گذاشت به ادر همین زمان بود که سازمان ما تشکیل شد و 

طوري که دیگر خودشان لزومی به این کار ندیدند و حتی گفتند که نهضت می کند دیگر چه لزومی دارد و روي 
در نشست یازدهم ما با برنامه شرکت داشتیم و سعی . اکتفا کردند3ازدهم به بند همین اصل هم در مصوبات نشست ی

کردیم که دودستگی به وجود نیاید و مطالب طوري طرح و تصویب بشوند که قابل کنترل باشند و در این نشست 
ریان منافقینجبراي اولین بار مصوبات با اکثریت قریب به اتفاق تصویب شد و همه راضی بودند، بعد از نشست 

در سازمان مجاهدین پیش آمد که دوباره جریان شدید شد و مرتب نق می زدند که ما یک سازمان اسالمی هستیم و 
اتحادیه باید حداقل به دفاع از مبانی ایدئولوژي نشریه یا اعالمیه اي بدهد و سکوت در این زمینه صحه گذاشتن به 

نفر این برادران دست به مسافرت خوبی دارند از این شهر به آن شهر راه اعمال منافقین است و غیره و چون سه چهار 
می افتادند و حرفشان را می زدند و براي جلوگیري از عکس العمل انجمن ها گفتیم در کنار سمینار ژانویه یک روز 

یان کم و شرکت کردند و جرسیدو هم صادقهم راجع به جریان منافقین بحث خواهیم کرد که در این جلسه هم 
براي شرکت ) بخش آمریکا(کنفدراسیون در همین زمان دو سه نفري از گروه مسلمانان . بیش توضیح داده شد

در کنگره به آلمان آمدند و گرچه با هیات مدیره اتحادیه هم مذاکره کردند ولی به این شهر و آن شهر مسافرت 
حرفشان براي برادران اروپا ) حادیه ایجاد می کننددو شهري که مرتب دردسر براي ات(کردند و در برلین و کلن 

در ! مقبول افتاد و اخیراً هم یکی از این افراد گروه در آمریکا در برلین بوده و گویا رابطه خوبی بین اینها وجود دارد
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هر صورت جزوه اي که آنها موضعشان را مشخص کرده بودند از طرف انجمن برلین تکثیر و بدون اجازه هیات 
هم درباره منافقین موضع کلن در . برلینره پخش می شود و جزوه اخیرشان هم تکثیر و توزیع شده از طرف مدی

بگیرند و بدون اطالع هیات مدیره قطعنامه صادر می کنند که جز یک مشت چرندیات چیز دیگري نیست و باعث 
این قطعنامه در خبرنامه چاپ شده که تی از سمق! خجالت و البته قسمت اعظم این قطعنامه فقط به فحش اکتفا شده

از جریان تالش عده اي در اتحادیه جهت کار سیاسی بااطالع نبوده و از جریان تماس آن هسید اشتباه کرده و گفت
گروه آمریکا با چند نفر در اینجا بی خبر بوده و از این پس قرار شد که هر چه به دستش رسید فوراً چاپ نکند و از 

سد و به همین علت که چاپ شدن هر مطلبی از این حضرات در خبرنامه یا پیام سبب تشدید جریان هیات مدیره بپر
در همین رابطه باید بگویم که اگر . می شود به شما تلفنی اطالع دادم که اگر چنین چیزي از کلن رسید چاپ نکنید

چه خودم موافق نبوده و نیستم نمی داد گرتاریخ اگر اعالمیه اي هیات مدیره در مورد آیت اهللا طالقانی و یا تفویض 
ولی به احتمال قوي این دو انجمن دردسر دیگري ایجاد می کردند و باز بدون اطالع و مشورت اعالمیه و یا تجزیه و 

با مشکل حاضر سعی ما بر این است که این چند نفر را حتی . تحلیلی بیرون می دادند که باعث آبروریزي می شد
بند بدان نیستند و از طرف دیگر نمی توانیم این هیچ وجه حاضر به بحث اساسی و پایکرده زیرا به المقدور ایزوله 

چند نفر را بیرون کنیم به دو علت یکی اینکه سازمان هاي مخالف خارج کشور و سازمان امنیت منتظر چنین روزي 
یم که اخراج شدنشان را به نحوي که می هستند و دیگر اینکه با بیرون کردن اینها ما گذاشته ایم و امکان داده ا

خواهند توجیه کنند که بله ما نگفتیم این اتحادیه مرتجع است و یک جو ارتجاعی بر آن غلبه دارد وقتی ما می 
گوییم آقا بر ضد رژیم آریامهر و ظلم و ستم موضع بگیر و از مسلمانان مجاهد دفاع کن ما را بیرون کردند و با 

ند کرد بیشتر سمپاشی کنند و افکار جوانان تازه را به مسایل دیگري مشغول کنند که در این مسافرتشان سعی خواه
لذا . صورت ما هم باید یک نیروي زیادي براي مقابله با این حرف ها بسیج کنیم و از کار اساسی باز خواهیم ماند

سمینار فقط اعضاء رسمی اتحادیه ه شود که در اینتقرار است که یک سمینار تشکیالتی در تعطیالت فنگستن گذاش
گیري و غیره رسیدگی کرد و درباره ت اتحادیه و کارهاي سیاسی و موضعحق شرکت دارند و در آنجا به تشکیال

طور حتم شرکت خواهند کرد و حرفشان را در این سمینار این چند نفر هم بما فکر می کنیم که . آن بحث کرد
دار ندارد یا مجبور می شوند با نظر جمع کار کنند و یا خودشان مجبور می خواهند زد و وقتی دیدند حرفشان خری

شوند کنار بروند و دیگر نمی توانند ادعا بکنند که این انجمن و یا آن انجمن هم با نظر ناموافق است مطلبی که حاال 
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بشود به نحوي که ایجاد امید است با این روشن . مدعی هستند زیرا در این سمینار از هر انجمن شرکت خواهند کرد
به نظر من شاید خوب باشد که یکی . خاتمه داده شود  اگر نظري در این زمینه دارید بنویسیدمسألهسروصدا نکند به 

اطالع شوید و هم به کند و هم از چند و چون جریان باهم در این سمینار شرکتگروه فارسی زبان آمریکااز 
اگر خواستید و صالح دانستید با مسئول خارجی . ریکا را هم مطرح نمایدصورت رسمی نظر گروه فارسی زبان آم

اتحادیه تماس بگیرید و بگویید که شما شنیده اید سمینار تشکیالتی هست و گروه آمریکا می خواهد نماینده اي 
ه به این مطلب هم باید توجه داشت که آن گرو،34489/07156) مهدي اشتوتگارت(شماره تلفن او . بفرستد

بیرونشان کرده اند در تالش هستند که سازمانی به وجود بیاورند و این )بخش آمریکا(آمریکا که از کنفدراسیون 
چند نفر در اروپا هم شاید به پشت گرمی آنها هستند و اگر از گروه فارسی زبان فردي شرکت کند و ماهیت آنها 

اگر در . این چند نفر هستند در عملشان تجدید نظر بکنندروشن بشود شاید عده اي که در اروپا احیاناً دنباله رو
امریکا گروه فارسی زبان هم همین نوع اشکال به وجود آمده بعید نیست که از آن گروه فدراسیون آمریکا آب 

کسانی (عالیت در حال حاضر وظیفه گروه فارسی زبان آمریکا و اتحادیه هست که با مشورت و تبادل نظر ف. نخورد
اینها را عقیم گذاشته و یکپارچگی انجمن هاي عضو را حفظ ) این دو گروه کوشش دارندتجزیه و تالشکه در 

چه مطالب در مورد اتحادیه زیاد هست ولی سعی کردم مختصراً جریان را به اطالع شما برسانم تا اینکه در گر. نماید
اساسنامه اتحادیه را برایتان فرستاده ام مصوبات نشست یازدهم و-7.آن صحبت بکنیمیک دیداري بیشتر درباره 
هم این بود که مصوبات فقط در پرونده انجمن ها بایگانی می شود و به دست کسی داده البته با تاخیر و به علت آن

اسناد -8.د است می بخشیددر هر حال امی. نمی شود ولی بایستی به نحوي عمل می کردم که ایجاد سوءظن نشود
نهضت آزادي جلد اول ـ قسمت اول و قسمت دوم و جلد دوم قسمت اول را نداریم و لطفاً لیست نشریات داخلی را 

نیست و تا بیش از این در حال حاضر مطلبی . بفرستید که بنویسم کدام یک نشریات را ما نداریم تا برایمان بفرستید
همشهريبرادر شما .نامه بعد خدانگهدارتان

. به تغییر آدرس مکاتباتی لطفاً توجه کنید: ت.ب
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68/خداپناهی، کریم: از
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یزدي، ابراهیم: به

9/5/1976: تاریخ

پیش آمده که در جریانی . بعد از عرض سالم امیدوارم که حالتان خوب می باشد!  بسمه تعالی         برادر عزیزم
م که اتحادیه جزوه مبارزات سیاسی و مذهبی را دمطلع ش8/5/76روز شنبه همین هفته یعنی :ذیل شرح می دهم

با (بالفاصله اقدام شد . عدد1500به زیر چاپ داده به تعداد ) آمده بود6و 5یعنی همان دو قسمتی که در مکتب (
ه البته اقدامش با پوشش مطلوب انجام گرفت بدین ترتیب که در آن سال ک) اینکه صادق هنوز از خاورمیانه برنگشته

در مکتب چاپ شد من جزو مسئولین مکتب بودم و حضرات مسئولین می گفتند ما از جریان چند سال قبل بااطالع 
نبودیم و حاال باید چکار کرد و پیشنهاد شد که اگر چاپ نکرده اند دست نگه دارند تا از نهضت کتباً اجازه بگیرند 

هست نامه اي از طرف برلین چون یکی از مسئولین در شهر. و اگر چاپ شده توزیع نکنند تا جواب به مسئولین برسد
شنهاد کرد که نامه را یپ) منظور چاپ همین جزوه در مکتب مبارز(اتحادیه نوشته و به مناسبت جریان چند سال قبل 

عدد آن در پاریس 20طبق آخرین خبر از طرف این مسئول جزوه چاپ شده به نام اتحادیه و تعداد . من بفرستم
نامه این مسئول در جوف . شده و فعالً به هیچ وجه توزیع نخواهد شد تا اینها جواب از طرف نهضت بگیرندتوزیع

نامه اي که گویا از جانب شما قبل از نامه مسئولین اتحادیه به دستتان برسد مسألهبه علت فوریت . ارسال می باشد
این نامه را در ظرف دو سه روز دیگر با توجه به . دنوشته اید تهیه کردم و کپی همین نامه در جوف ارسال می باش

تاریخ نامه به مسئول خواهم داد و فعالً مسئولین مطمئن می شوند که به هیچ وجه جزوه چاپ شده را نباید توزیع 
. کنند و براي گرفتن جواب این سوالشان که حاال ما این جزوه ها را چکار کنیم ذکر شده که با پاریس تماس بگیرند

او را در جریان خواهم گذاشت و راهش این است که اتحادیه تمام جزوات را به نهضت صادقمحض مراجعت به
ض کنیم و به تدریج توزیع تحویل دهد و آن وقت ما باید مقدمه و یادداشت ها را اضافه کنیم و جلدش را هم عو

نامه اي می نویسیم و اطالع می دهم که چاپ می آید و منظورشان چنین بود که مااز متن نامه مسئول چنین بر. نماییم
با جوابی که به آنها نوشته ام جریان برایشان روشن می شود ولی در عین حال شما . کرده ایم تا ببینم چه می گویند

هر طور که صالح دانستید منتها عطف به نامه حقیر برایشان رسمی جواب بنویسید و اگر به آدرس صندوق پستی 
روي پاکت هست نوشتید آدرس فرستنده پیام مجاهد باشد و اگر نخواستید می توانید به آدرس خود مسئول که 

همشهري برادر شما.گهدارتانبیش از این عرضی نیست و تا نامه بعد خدان.دوق حقیر بفرستید که به او بدهمصن
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. رسدمطلع شدم و امیدوارم یادداشت شما به زودي ببوخوماز جریان تلفن شما به : ت.ب

1188

69/اتحادیه انجمن هاي اسالمی دانشجویان در اروپا: از

خارج از کشور - نهضت آزادي ایران: به

9/5/1976: تاریخ

به نام خدا

اتحادیه انجمن هاي اسالمی دانشجویان در اروپا

United of Islamic Students Associaton(in Europe)

1347شما در سال » مبارزات سیاسی و مذهبی«همان طور که مطلعید مقاله .برادران سالم هاي گرم ما را بپذیرید
از آنجایی که ما جدیداً . به چاپ رسیده استنآ6و 5در نشریه مکتب مبارز ارگان سازمان ما در شماره هاي 

ه این مقاله تصمیم به تکثیر دوباره مقاالت ارزشمند منتشره در مکتب مبارزهاي سال هاي گذشته گرفته ایم در نتیج
غرض از تصدیع آن بود که این موضوع را . نیز در دستور چاپ مجدد قرار گرفت و فعالً آن را به چاپ رسانده ایم

مسئول امور فرهنگی . از طرف هیات مدیره. با سالم هاي برادرانه. به اطالع شما برسانیم

1189

70/خداپناهی، کریم: از

یزدي، ابراهیم: به

5/11/1976: تاریخ

پس از عرض سالم امیدوارم که حال شما خوب می باشد و توفیق شما را از خداي !بسمه تعالی      برادر عزیزم
با مسافرت دو برادر ما با آمریکا شما کامالً در جریان فعالیت اینها هستید و پس از -1: بزرگ مسئلت دارم و اما بعد

ر و فعالیت در اروپا و آمریکا صحبت شد و خوشبختانه با بازگشت خودشان جلسه اي داشتیم و مجدداً درباره کا
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قسمت سوم و دوم اسناد نهضت. گرفتاري هاي موجود کار تعلیماتی هسته ها کم و بیش خوب پیش می رود
وزشی دوم هسته ها در اینجا می باشد و امیدوارم که قسمت دوم آن مرسیدند و قسمت سوم آن جزو برنامه آ) نمونه(

به همراه یک جلد کتاب فوربزچندي پیش هم چند جزوه ترجمه از جمله . اپ و ارسال گرددهم به زودي چ
دریافت گردید که از کتاب طی نامه اي جداگانه به مسئول ارتباطات پیام » فریاد خلق خاموش شدنی نیست«

اینکه نماینده آمریکا از با-2.سفارش داده شده است و لطفاً کتاب ها را به تعداد زیاد فقط به آدرس پیام بفرستید
مسافرت خودش به اینجا گزارش خواهد داد ولی مختصراً عرض شود که به علت وضعی که انجمن برلین و کلن به 

چند نفري که . وجود آورده بود انجمن برلین از اتحادیه اخراج شد و دو نفر از اعضاء انجمن کلن هم اخراج شدند
کم و بیش در ارتباط هستند ولی نیرویی نیستند که بتوانند گروه جمالیها و جبهه دومیدر برلین هستند با 

ا یکمرآدر عین حال باید هم اتحادیه در اروپا و هم گروه فارسی زبان در . مزاحمتی براي اتحادیه به وجود آورند
م برنامه خرابکاري بیشتر دقت کنند و هر نوع فعالیت این نوع افراد را به یکدیگر گزارش دهند تا پیش بینی هاي الز

البته در برلین ما افراد صادقی هم داریم که به خواست خدا کوشش می کند که یک . هاي این افراد بدون اثر بماند
در مورد خط مشی و سایر کارهاي اتحادیه در امسال تغییرات زیادي داده نشد و پس . انجمن سالمی به وجود آورند

عدد پیام هوایی شماره 150چندي پیش -3. راي شما ارسال خواهد گردیداز چاپ اساسنامه و مصوبات نسخه اي ب
لطفاً اطالع . براي شما ارسال گردید که توسط برادران براي دوستان و آشنایان در ایران ارسال گردد42و 41هاي 

ما تصمیم -4؟ دهید که آیا مورد استفاده قرار می گیرد و اگر بله تعدادي که فرستاده می شود کافی است یا خیر
گرفتیم که خوب است سازمان کلیه کتاب هایی را که در شرکت انتشار آمریکا تکثیر و یا چاپ می شود قبل از 

البته روشن است که کتاب هاي سازمان براساس نظر هر . چاپ ببیند و به علت بعضی مطالب و یا نقد کتاب نظر بدهد
مربوط به نشریاتی است که نه ان هم همین طور است و نظر مادو بخش داده می شود و کتاب هاي گروه فارسی زب

در مورد مرامنامه هم قرار شد -5. متعلق به سازمان است و نه متعلق به اتحادیه انجمن هاي اسالمی در آمریکا و اروپا
فرستاده که در یک جلسه یک مرامنامه اي که پاسخگوي نیاز امروزي باشد تنظیم گردد زیرا مرامنامه اي که شما 

گذشته «کتاب -6. پس از تنظیم نسخه اي براي شما ارسال خواهد شد. بودید به نظر ما داراي اشکاالتی است
در کنار کتاب هاي چاپ شده از فرانکفورتتهیه گردید و این کتاب در کتابفروشی » چراغ راه آینده است

قرار داشته و به احتمال زیادي که داده می شود ناشرین آن از کمیته مرکزي حزب توده کمیته حزب تودهطرف 
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خوب برادر بیش از این تصدیع نمی دهم و امیدوارم که به نامه هاي ما پاسخ خواهید .هستند ولی دقیقاً روشن نیست
ه که آنها بی جواب مانده اند و می باشد و پس از آن چند نامه نوشته شد21/6/76داد زیرا آخرین نامه شما مورخ 

علت تاخیر نامه در این دو ماه اخیر از جانب حقیر به علت گرفتاري هاي خانوادگی بوده ولی آنچه که ضروري بوده 
همشهريموفق باشید . فوراً انجام شده است

1190

71/خداپناهی، کریم: از

یزدي، ابراهیم: به

ت   /ب:  تاریخ

هستند و ایشان هنگام عراقدر زندان جالل الدین فارسیکه خبر رسیده آقاي بطوري-1!برادرعزیزم
. ضمناً گویا آقاي خمینی براي آزادي ایشان فعالیت می کنند. دستگیر شده اندسوریهبه یمن جنوبیمسافرت از 

ن اتحادیه قرارلیگویا مورد قبول مسئووبراي نشست امریکا ما سعی کردیم یکی از برادران گروه خودمان بیاید-2
امید ه در مورد موسوي و فرستادن آدرس ب-3. ید یا دیگري از آخنآگرفته و به هر حال یا برادر اشتوتگارتی می

جهت اطالع عرض شود که امضاء حقیر براي مسئول ارتباطات پیام مجاهد که از این -4. حق درست خواهد شد
رحیم بنام ) اگر نگفته اید که امضاء حقیر همشهري است(هد کرد پس در مورد نشریات و پیام با حقیر مکاتبه خوا

ر مورد نامه اي از عراق د-5. باشد ولی اگر گفته اید که همان همشهري باشد و به هر حال مرا مطلع کنیدمیزاده 
مقدار یککنم که اتحادیه هم این نامه را چاپ کرده بود و براي انجمن ها فرستاده بود واین مطلب را عرض می

فرستاده بودید و او هم فوراً براي موسويهم زودتر از ما تکثیر کرده بود و علتش این است که شما یک کپی براي 
شویم ولی البته ما مخالفتی نداریم که اینگونه مطالب زیاد چاپ بشود و خوشحال هم می. مسئولین گروه فرستاده بود

نهضت جزو برنامه اش در اروپا هست که هر مطلبی را سریع ت وجریان سیاسی شدن و یا نشدن اتحادیه مطرح اس
ه اي براي طرفداران سیاسی شدن اتحادیه نباشد که چون دیگران نمیژتر از دیگران تکثیر و توزیع کند تا دیگر سو

چون دیگران باید با کار سریع به این افراد قبوالند که تاکتیکی است ومسألهکنند ما کردیم و یا باید بکنیم و لذا 
دیگر تکرارش از طرف اتحادیه ضروري نیست و لذا نباید اتحادیه به کندو توزیع مینهضت سریع تکثیر مثالً
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کارهاي سیاسی بیافتد و به هر حال خواهش دارم هر نوع مطالب که نهضت باید تکثیر و توزیع سریع نماید فقط براي 
.با تأخیر کمی براي دیگرانما بفرستید و


