توضيحاتی چند در مورد اشتباھات چاپ اول و دوم »نه زﯾستن نه مرگ«
از آنجاﯾی که کتاب  ۴جلدی نه زﯾستن نه مرگ را به تنھاﯾی و بدون کمک و ﯾا مشـورت دﯾگـران نوشـتهام ،
مانند ھر کار فردی دﯾگری اشتباھات و کمبودھای خاص خودش را دارد .من تالش کردهام تا آنجا کـه ممکـن
است رواﯾتی شسته رفته تحوﯾل خواننده دھم .اما بيش از ھر کس خود به ضعفھای کـارم آشـنا ھسـتم و
تالش میکنم قبل از ھرچيز مسئوليت اشتباھاتم را به عھده بگيـرم .در زﯾـر پـارهای از اشـتباھاتی را کـه در
چاپ اول و دوم کتاب مرتکب شدم ﯾادآوری و تصحيح میکنم.
اشتباھات چاپ اول کتاب
در جلد  ١کتاب نه زﯾستن نه مرگ )غروب سپيده( صفحهی  ١٠١در بـارهی تـارﯾخ مصـاحبه حسـين روحـانی
نوشتهام:
»اواخر اسفند ماه  ۶٠بود«...
سه نفر ھر ﯾک با اطمينان کامل تارﯾخ انجام اﯾن مصاحبه را سه روز مختلف در فروردﯾن  ۶١اعالم کردند .البته
چند نفری ھم اسفند .من روی تارﯾخ دقيق انجام اﯾن مصاحبه مطمئن نبوده و نيسـتم .بـرای ھمـين در جلـد
دوم نوشتم فروردﯾنماه.
در جلد  ١کتـاب نـه زﯾسـتن نـه مـرگ )غـروب سـپيده( صـفحهی  ١١٧در رابطـه بـا قاسـم عابـدﯾنی مسـئول
تشکيالت تھران سازمان پيکار و ھمسرش مھری حيدرزاده کاندﯾدای اﯾن سازمان بـرای انتخابـات اولـين دوره
مجلس شورای اسالمی نوشتهام که الجوردی برای به خـدمت در آوردن اﯾـن دو »ھـيچ انـرژی صـرف نکـرد و
آنان به راحتی به خدمت او و دستگاه سرکوبش در آمدند و در نقش بـازجو و جـالد بـه ھمکـاری بـا بازجوﯾـان
پرداختند«
از آنجاﯾی که خود شاھد نحوه بازجوﯾی و شکنجهی قاسـم عابـدﯾنی نبـودهام نمیباﯾسـتی در رابطـه بـا او
اﯾنگونه قضاوت میکردم .چون بدون شک قاسم عابدﯾنی در بدو دستگيری مورد شکنجه و آزار و اذﯾـت قـرار
گرفته و سپس به خدمت رژﯾم درآمده بود .ذکر موضوع به شکلی که در کتاب آمده شقاوت و بيرحمی انجـام
گرفته از سوی رژﯾم را کم رنگ میکند .از قرار معلوم دﯾدگاه منفی مـن نسـبت بـه اعمـالی کـه او بعـدھا در
ھيئــت ﯾــک تــواب دو آتشــه و ھمکــار جناﯾتکــاران مرتکــب شــد بــدون آن کــه بخــواھم باعــث شــده کــه داوری
منصفانهای در بارهاش نداشته باشم.
در جلد  ١کتاب نه زﯾستن نه مرگ )غروب سپيده( صفحهی  ١٠٧نام ھمسر سابق حسين روحانی را سـھواً
درخشنده گودرزی نوشتهام که صحيح آن درخشنده تيموری است.
در جلد  ١کتاب نه زﯾستن نه مرگ )غروب سپيده( صفحهی ...نام پاسداری که به خاطر رابطـهی جنسـی بـا
خواھرش دستگير شده بود را سھواً شيرازی نوشتهام .در بازبينی کتاب متوجهی سھلانگاریام شـدم .نـام
او ھرمز بود .شيرازی نام ﯾکی دﯾگر از پاسداران بند بود که او نيز سن و سال کمی داشت.
در جلد  ١کتاب نه زﯾستن نه مرگ )غـروب سـپيده( صـفحهی  ١۶٣در رابطـه بـا تـوابی بـه نـام زﯾـن العابـدﯾن
فراھانی نوشته ام:
»مورد نفرت کليه افراد بند بود .وی اپتومترﯾست بود و تيرخالص زده بود .گفته میشد در ھمان جوخه ای که
برای زدن تيرخالص شرکت کرده بود ،برادرش نيز اعدام شده بود .نمـی دانـم اﯾـن رواﯾـت تـا چـه حـد صـحت
داشت«.
ﯾکی از دوستانم که در اتاق  ۵باال بند  ١در سـال  ۶٠و  ۶١بـا زﯾـن العابـدﯾن فراھـانی ھـم اتـاق بـود بـه مـن
توضيح داد که در جوخهای که زﯾن العابدﯾن شرکت کرده بود برادرش اعدام نشده بود بلکه زﯾنالعابدﯾن ظاھراً
بعد از بازگشت از جوخه در اتاق با برادر فرﯾد کاوه که جزو اعدام شدگان آنشب بود دعواﯾش شده بود.
در نيمه اول آذرماه  ۶٠پاسداران چند تن دﯾگر را نيز برای زدن تير خالص انتخاب کرده و به جوخـه بـرده بودنـد
که افراد ﯾاد شده حاضر به زدن تيرخالص نشده بودند .زﯾنالعابدﯾن برای تقرب به رژﯾـم و نشـان دادن خلـوص
نيتش به رژﯾم ،داوطلبانه در جوخه اعدام شرکت کرده بود .آنانی که از جوخه برگشته بودند در اتاق به حميد
کاوه)ھوادار سازمان اکثرﯾت( برادر فرﯾد گفته بودند که زﯾنالعابدﯾن تيرخالص زده است .اﯾن مطلب باعـث بـه
وجود آمدن درگيری در سطح اتاق بين اﯾن دو شده بود ) .از آنجاﯾی که در روز موعود دوست من خـودش در
اتاق حضور نداشت ممکن است اﯾن رواﯾت ھم دقيق نباشد(

تعدادی زﯾادی از زندانيان تواب و کمک بازجوﯾان در سال  ۶٠در اﯾن اتاق به سر میبردند و مقامات دادستانی
تعدادی از زندانيان مقاوم را نيز در مجاورت آنھا قرار میدادند تا بلکه تحت تأثير آنھا قرار گيرند.
ذکر اﯾن نکته ضروری است که برادر زﯾنالعابدﯾن فراھانی نيز اعدام شده بود.
در جلد ﯾک کتاب نه زﯾستن نه مرگ) غروب سپيده( در صفحهی  ٣١١نوشتهام:
»پس از دستگيری اعضای حزب توده در سال  ،۶٢مصـاحبه ھـا ابعـاد جدﯾـدی بـه خـود گرفتنـد و از سـطح و
کيفيت باالﯾی برخـوردار شـدند .نکتـهی حيـرت انگيـز ،فاصـلهی انـدک دسـتگيری و انجـام مصـاحبه برخـی از
رھبران حزب توده بود .کيانوری و به آذﯾن در حالی که در ھفتم اردﯾبھشت ماه دستگير شده بودند ،در شـب
اول ماه مه  ۶٢ﯾعنی تنھا سه روز بعد از دستگيری به مصاحبه تلوﯾزﯾونی تن دادند«.
ھمين مطلب در صفحه  ١٧٩جلد ﯾک نيز تکرار شده است .در رابطه با نوشته باال باﯾستی اعتراف به اشتباه
خود کرده و از خوانندگان کتاب پوزش بخواھم چرا که کيانوری و به آذﯾن در موج اول دسـتگيری رھبـران حـزب
توده در بھمن  ۶١دستگير شده بودند و تا آن موقع نزدﯾک به سه ماه از دستگيریشان میگذشـت .در واقـع
احسان طبری در ھفتم اردﯾبھشت دستگير شده بود .زمينه اﯾن اشتباه بر میگردد بـه نظـر مـن نسـبت بـه
نقش مخرب حزب توده و دبير اول آن کيانوری بعد از سـرنگونی رژﯾـم سـلطنتی در اﯾـران .اﯾـن پـيش داوری و
بازتاب مواضع به غاﯾت کينـه توزانـه حـزب تـوده و رھبـری آن عليـه نيروھـای انقالبـی و تـأثير نـوعی از تماﯾـل
ناخواسته درونی مبنی بر مجازات آنان توسط متحدان سابقشان ،موجـب شـده اسـت کـه عليـرغم ميـلام
واقعيت شکنجه و عذابھای ناشی از آن )عليرغم ضـعفھای بسـياری کـه کيـانوری در دوران زنـدان از خـود
نشان داده بود( تحتالشعاع قرار گيرد .به اﯾن ترتيب حقی از کيانوری و سـتمی کـه از سـوی رژﯾـم بـر او روا
شده بود ،در اﯾن سطور پوشيده مانده است.
در جلد  ١کتاب نه زﯾستن نه مرگ ) غروب سپيده( صفحهی  ٢۴٣نوشتهام:
»درب حسينيه ی بند را صبح ھا برای تماشای برنامه ھای آموزشی که از طرﯾق وﯾدئو پخش می شد ،باز
می کردند .برخالف گذشته مجبور بودﯾم که چند ساعتی را به خزعبالت آخوند موسوی گوش دھيم.
روزی او به ھمراه داوود لشکری و چند پاسدار به ھنگام تشکيل کالس آموزشی به حسينيه ی بند وارد
شدند .آخوند موسوی پرسيد :چه پيشنھادی برای پربار شدن برنامه ھای آموزشی دارﯾد؟ ھمه سکوت
کرده بودند و کسی چيزی نمی گفت .ﯾزدان تيمورﯾان ،فردی چاق و قد بلند با صورتی گوشت آلود از
جای برخاست و در حالی که انگشتش را بلند کرده و لب ھاﯾش را غنچه کرده بود ،با لحنی کودکانه
گفت :آقا اجازه! سپس رو به آخوند موسوی کرده ،گفت :اﯾن بحث ھای شما خيلی سنگين است .برای
اﯾن که موضوع ھا بھتر در ذھن ما بنشيند ،مابين آن کمی کارتون پلنگ صورتی پخش کنيد تا آمادگی
شنيدن بخش بعدی را داشته باشيم! شليک خنده از ھر سوی برخاست .ھيکل ﯾزدان ،لحنی که به
صدا و حرکاتش داده بود و از ھمه مھم تر خواسته اش دل و روده برای کسی باقی نگذاشته بود.
ھمان روز آخوند موسوی در ميان بند و بعد از جلسه ی پرسش و پاسخ گفت :شما ھيچ شانسی برای
موفقيت در کشور ندارﯾد .مثال ً شما بروﯾد ھی تبليغ کنيد که ما طرفدار سرماﯾه دار ھستيم ،حق کارگر و
کشاورز را تضيع می کنيم ،انسان ھای خوب را از بين می برﯾم و ...اما کافی است که من عمامه ام را
سرم بگذارم و بروم ميان مردم و بگوﯾم اﯾن ھا کمونيست ھستند و کمونيست ﯾعنی خدا نيست .سپس
در حالی که دست ھاﯾش را به ھم می سائيد ،گفت :به ھمين سادگی زﯾرآب ھمه ی حرف ھای شما را
می زنم .از اﯾن رو راست تر نمی توانست به عمق عوام فرﯾبی شان اعتراف کند! از سوی دﯾگر،
گفته ھای او البته واقعيت ھای جامعه ی ما را نيز بيان می کرد«.
مواردی که در باال به آنھا اشاره کردم در دو روز مختلف اتفاق افتاده اند و نه در ﯾک روز.
پيشنھاد ﯾزدان به آخوند موسوی و چگونگی بيان آن چيزی است که دقيقاً اتفاق افتاده ،اما من آن را
شخصاً در حسينيه ندﯾده بودم .چرا که ﯾزدان روز بعد از حضور دوباره ی من در بند ،ھمراه با بيش از ٢٠
نفر دﯾگر به بند »فرعی  «١٩منتقل شد.
توضيح من در مورد جلسه آخوند موسوی و گفته ھاﯾش و بيان حرکت کميک ﯾزدان که سال ھای بعد بنا
به درخواست من و بچه ھا بارھا توسط او تکرار شده بود پس از وﯾراستاری و بازبينی به گونه ای در ھم
تداخل پيدا کرده که گوﯾا در ﯾک روز بوده و من خود از نزدﯾک شاھد حرکت ﯾزدان بوده ام .من متوجه
تداخل دو موضوع در ھم نشده بودم .به اﯾن وسيله اشتباه خود را تصحيح کرده پوزش می خواھم.
در جلد  ١کتاب نه زﯾستن نـه مـرگ )غـروب سـپيده( صـفحه  ٣۵٠آوردهام کـه جـز بـرای دوران کوتـاه مـدت از
طبقهھای اول گوھردشت استفاده نمیشد .دوست گرامیام خانم عطيه امامی که  ۵سال زنـدان بودنـد و

از قضا نزدﯾک به دو سال در انفرادیھای گوھردشـت بـه سـر میبردنـد ،تـذکر دادنـد کـه در دورهای ﯾکـی از
طبقهھای اول گوھردشت به زنان تعلق داشت و اﯾشان متجاوز از ﯾک سال را در آن به سر بردند.
در جلد  ٢کتاب نه زﯾستن نه مرگ )اندوه ققنوسھا( صفحه ٣٢٧
در ارتباط با توضيح شراﯾط واحد مسکونی از جمله بـه مسـئله تجـاوز در حضـور جمـع اشـاره کـردهام .کـه بـر
اساس شنيدهھاﯾم از کسانی که در واحد مسکونی به سـر نمیبردنـد ،بـود .البتـه برداشـتھای شخصـی
خود من نيز به غلط چيزی شبيه به اﯾن بود .خانم ھنگامه حاجحسن نيز در کتـاب خاطراتشـان بـه اﯾـن نکتـه
اشاره میکنند که صحيح نيست.
 ۵نفر و از جمله سه نفر زندانيانی که  ١۴مـاه )بيشتـرﯾن دوران( را در واحـد مسـکونی بـه سـر بـرده بودنـد،
موضوع تجاوز به زندانيان در واحد مسکونی را از اساس تکذﯾب کردنـد .حتـا تأکيـد کردنـد کـه بازجوﯾـان) حـاج
اکبری ،حاج اسماعيل ،حامد و سعيد( به جز در ھنگام شالق زدن و شکنجه از ھـر گونـه تمـاس بـا زنـدانيان
اجتناب میکردند و زندانيان در ھنگام برخورد با بازجوﯾان موظف بودند که کامال ً روی خود را بپوشـانند ،طـوری
که صورت آنھا نيز پيدا نباشد.
اميدوارم خوانندگان ،اﯾن اشتباه فاحش مرا ببخشند .ھر چنـد در کتـاب تـالش کـردهام کمتـر بـه شـنيدهھاﯾم
بسنده کنم .با اﯾن حال اﯾنجا و آن جا نـاگزﯾر بـه اسـتفاده از آنھـا بـودهام کـه ظـاھر ًا آن گونـه کـه مشـخص
است ،در برخی موارد ،شنيدهھاﯾم ،مانند مورد فوق مستند نبوده و میباﯾستی با احتيـاط ھرچـه بيشـتر بـا
آنھا برخورد کرد .در بخش واحد مسکونی در چاپ جدﯾد کتاب به طور مشروح آنچه را که در واحد مسکونی
گذشته بود توضيحمیدھم.
در جلد  ٢کتاب نه زﯾستن نه مرگ )اندوه ققنوسھا( صفحهی  ٩٧نام خانم بھناز شرقی را کـه در دوران حـاج
داوود مسئوالن زندان سـرش را الی درب برقـی زنـدان گذاشـته و موجـب مـرگش شـدند بـه اشـتباه شـھناز
نوشتهام.
خانم بھناز شرقی برای مالقات برادرش شھنام به زندان آمده بود .ھمچنين در ھمانجـا نوشـتهام کـه دوران
حاج داوود شھنام را تحت فشار قرار داده بودند که مرگ خواھرش را ﯾک حادثه تلقی کنـد در حـالی کـه اﯾـن
مطلب در دوران ميثم بود و در دوران حاج داوود از وی خواسـته شـده بـود کـه پشـت دوربـين اعـالم کنـد کـه
خواھرش توسط »منافقين« کشته شده و از ھمانجا آزاد شود.
در جلد  ٢کتاب نه زﯾستن نه مرگ )اندوه ققنوس ھا( صفحهی  ٣۵٧و ٣۵٨
در نقد گزارشی از کتاب قھرمانان در زنجير که در آن آمده بود »مجاھد شھيد...صدﯾقی از مجاھدﯾنی بود کـه
در زندان اوﯾن برای حفظ اطالعاتش خودکشی کرد«
من نوشتهام» :در رواﯾت فوق حتا ﯾک کلمه درست نيز ﯾافت نمیشود .محمد صدﯾقی از مجاھـدﯾن قـدﯾمی
بود که سابقهی زندان دوران شاه را داشت و در زندان به مارکسيسم گروﯾده بود و بعـد از انقـالب از اعضـای
راه کارگر به شمار میرفت و به ھمين اتھام دستگير شـده بـود .بـرادر وی عليرضـا صـدﯾقی امـا از ھـواداران
مجاھدﯾن بود .محمد در بند  ١گوھردشت در سال  ۶۶خودکشی کرد« ... .
در خاتمه نيز ﯾاد آور شده ام دکتر غفـاری بـه اشـتباه نـام وی را در کتـاب خـاطرات ﯾـک زنـدانی ،حسـن ذکـر
میکند.
بالفاصله پس از انتشار کتاب از سوی عليرضا صدﯾقی برادر حسن و محمـد و ھمچنـين خـانم منيـر صـدﯾقی
ھمسر محمد متوجهی اشتباھم شدم.
اشتباه من ناشی از پرسشی است که از دوست عزﯾزی کردم.
اشتباه تدوﯾن کننده کتاب قھرمانان در زنجير در بيان مطلب و قاطی کردن سرگذشت دو بـرادر و بيـرون آمـدن
ﯾک نفر از آن ،باعث شد که زمينهی اشتباه من نيز عليرغم داشتن اطالعات نسبی در اﯾـن رابطـه بـه وجـود
آﯾد.
اشتباه من آنجا تکميل شد که ھمسر ﯾکی از دوستان نزدﯾکم که از قضا از بستگان اﯾن دو بود ،گفـت فـردی
که در گوھردشت خودکشی کرد ،محمد نام داشت و نه حسن.
از آنجــاﯾی کــه مــن اﯾــن دو را مســتقيم نمیشــناختم و ندﯾــده بــودم متأســفانه اصــل را بــر اطالعــات خــودم
نگذاشته و تصور کردم که شاﯾد اشتباه کرده باشم و به توضيح دوستم ،بسنده کردم .اشتباه من بود کـه در
اﯾن رابطه کنکاش نکردم و ﯾا حداقل بر اطالعات خودم که متفاوت از نوشـتهی کتـاب بـود ،پافشـاری نکـرده و
موضوع را پيگيری نکردم .من مطلع بودم برادری که در گوھردشت خودکشـی کـرده بـود ،مارکسيسـت بـوده
است .از مرتضی مالعبدالحسينی ﯾکی از زندانيان مجاھد که در سال  ۶٧شـھيد شـد ،در سـال  ۶١شـنيده
بودم :ﯾکی از زندانيان سياسی زمان شاه به نـام محمـد صـدﯾقی در سـال  ۶٠در اوﯾـن بـه شـھادت رسـيده
است و خاطرات جالبی را نيز از برخوردھای او با دائیاش دکتر ابراھيم ﯾزدی براﯾم تعرﯾف کـرده بـود .بـا اﯾـن

حال تصور کردم که ﯾا من اشتباه کردهام و ﯾا مرتضـی در بيـان موضـوع شـھادت او در سـال  ۶٠اشـتباه کـرده
است .در ھر صورت مسئوليت اﯾن اشتباه با من است و از اﯾن بابت پوزش میخواھم.
رواﯾت صحيح در اﯾن رابطه چنين است:
مبارز شھيد حسن )مسعود( صـدﯾقی از زنـدانيان دو نظـام بـود .وی  ۴سـال از بھتـرﯾن اﯾـام زنـدگیاش را در
زندانھای شاه و  ۶سال دﯾگر را نيز در زندانھای خمينی سپری کرد .حسـن قبـل از  ٣٠خـرداد  ۶٠در منـزل
مسکونیاش دستگير و به سه سال زندان محکوم شد .الجوردی به او گفته بود :ھر زندانی سياسی دوران
پھلوی که با ما نباشد ،حتماً عليه ماست .به ھمين دليل در سال  ۶١وی تجدﯾد محاکمه و اﯾن بار به  ٨سال
زندان محکوم شد.
در آذرماه  ،١٣۶۶او را در حالی که بيش از شش سال از محکوميتاش را پشـت سـر گـذارده بـود و در بنـد ١
گوھردشت به سر میبرد به علت تھوع و استفراغ شدﯾد به بھداری گوھردشت منتقل کردند .حـدود  ١٠روز
پس از انتقال حسن از بند ،به خانوادهاش اطالع دادند که او در زندان با خوردن داروی نظافت خودکشی کرده
است.
حسن در دوران شاه در ارتباط با مجاھدﯾن دستگير و در زندان به مارکسيسـم گروﯾـده بـود و پـس از پيـروزی
انقالب در ارتباط با راه کارگر فعاليت میکرد.
مجاھد شھيد محمد صدﯾقی در  ٣١شھرﯾور ماه  ۶٠به طور اتفاقی دسـتگير و در  ٧مھرمـاه بـه اوﯾـن منتقـل
شد .او که از زندانيان زمان شاه بود به محض ورود به اوﯾن زﯾر نظر مستقيم الجوردی در شعبه  ٧اوﯾـن مـورد
بازجوﯾی و شکنجه شـبانه روزی قـرار گرفـت .در  ١۵مھرمـاه ھنگـامی کـه او پشـت در شـعبه  ٧دﯾـده شـد،
پاھاﯾش از شدت کابل متورم و خونين و تا باالی زانو کبود بـود و بـه خـاطر خـونرﯾزی داخلـی ،خـون اسـتفراغ
میکرد .ﯾکی از ھمرزمان محمد در رابطه با آخرﯾن شب حيات وی تعرﯾف میکند:
شب  ٢٨مھر  ۶٠در راھروی ساختمان دادستانی بودﯾم و صداھای فرﯾاد و فحـش ھمـراه بـا ضـربات کابـل از
پشت در اتاق شکنجه شنيده میشد .بعد از مدتی ،وقفهای افتاد و سکوت حاکم شـد .دﯾگـر ھـيچ صـداﯾی
شنيده نمیشد ،در اﯾن ميان شکنجهگری دوان -دوان و ھراسان از اتاق بيرون آمد و پی در پـی سـراغ دکتـر
شيخاالسالمزاده را گرفته و میگفت :ھر چه زودتر »شيخ« را صدا کنيد .نيمهھای شب بود» ،شيخ« کـه در
ھمان اوﯾن زندگی میکرد ،غرولند کنـان آمـد و در حـالی کـه بازجوﯾـان را سـرزنش میکـرد ،گفـت :طـرف را
میزنيد به قصد کشت و حاال میخواھيد من چه کار کنم؟ شيخ وارد اتاق شکنجه شد اما بعد از چند دقيقه
بازگشت .او در حالی که از مقابل ما که در راھروی بازجوﯾی نشسته بودﯾم رد میشـد ،گفـت :کـارش تمـام
شد! پس از چند لحظه من پيکر محمد را با لباس خـونين در حـالی کـه قطـرات خـون او در راھـرو میچکيـد،
دﯾدم.
در جلد  ٢کتاب نه زﯾستن نه مرگ )اندوه ققنوس ھا( صفحه ٩١
در خالل بخشی از توضيحاتم نوشتهام:
»سطح حياط و پشت بام بندھای واحد  ٣را با بودجـهی مھـدوی ،ﯾکـی از زنـدانيان سـلطنت طلـب آسـفالت
کرده بودند .کار اجراﯾی آن نيز با بيگاری کشيدن از زندانيان انجام گرفته بـود .مھـدوی ﯾکـی از سـرماﯾه داران
بزرگ بود که تانکرھای حمل سوخت او در سـطح تھـران و کشـور بـه حمـل گازوئيـل مشـغول بودنـد .او خـود
نگھداری از اسب ھای حاج داوود را به عھده داشت«
نوشته باال اﯾن اﯾن شائبه را اﯾجاد کرده که فرد ﯾاد شده آقای بھرام مھدوی صاحب تانکر سازی مھدوی بوده
باشد ،در صورتی که اﯾشان اساساً در زندان نبودهاند.
در اﯾن جا الزم میدانم اﯾن نکته را روشن کنم که فردی که من از آن ﯾاد کردم ،آذری بود و چنانچه در زنـدان
گفته میشد او نيز به کار تانکر سازی و فروشآھنآالت اشتغال داشت .در ھر صورت نحوه نگارش من باعث
اﯾن سوءبرداشت میشود که گوﯾا او صاحب تانکرسازی مشھور مھدوی نيز بـوده اسـت .بـدﯾن وسـيله آن را
تصحيح میکنم.
در جلد  ٢کتاب نه زﯾستنن نه مـرگ )انـدوه ققنوسھـا( در صـفحه  ٢٩٠نوشـتهام کـه پرﯾمـو لـوی خـود عضـو
جوخهھای تخليه در اردوگاهھای مرگ ھيتلری بوده که صحيح نيست .او از زبـان ﯾکـی از اعضـای جوخـهھای
تخليه نقل قول میکند.
در جلد  ٣صفحه  ١۵٧نوشتهام:
»نصرﷲ مرندی سپس تعرﯾف کرد که در صبح ھمـان روز ﯾکـی از زنـان مجاھـد اھـل کرمانشـاه را بـه ھمـراه
کودک  ٣سالهاش در حوالی دادگـاه دﯾـده بـود .مـادر از دادگـاه برگشـته بـود و ظـاھراً اعضـای ھيئـت رأی بـر

اعدامش داده بودند .ناصرﯾان کودک خردسال را با خشونت از مادر جدا کرده و به ﯾکی از پاسداران گفته بود:
اﯾن توله منافق را بده به خواھران پاسدار تا نگھداری کنند و«...
خانم طومار مظلومی از جملـه زنـدانيان زن کرمانشـاھی کـه از قتلعـام زنـدانيان سياسـی در سـال ) ۶٧در
زندان گوھردشت( جان سالم به در بردند به من توضيح دادند که فردی بـا چنـين مشخصـاتی در ميـان آنھـا
نبوده است .اصوال ً در ميان زندانيان کرمانشاھی که به گوھردشت منتقل شده بودند زنی که بـا بچـهاش در
زندان بوده باشد ،نبوده است.
ﯾکی از زن زندانيان کرجی نيز که در دوران قتلعام در زندان گوھردشت به سر میبرد ،به من توضيح داد کـه
تمامی زندانيان زن کرجی در ﯾک فرعی به سر میبردند .از ميان آنھا تنھـا  ۴زنـدانی زن مجاھـد بـرای قـرار
گرفتن در پروسهی قتلعام ،برده شدند که از اﯾن  ۴تن تنھا زھرا خسروی به دادگاه برده شـد و بـه شـھادت
رسيد و فردی با چنين مشخصاتی در بين زندانيان کرجی نبود.
در ھر صورت باﯾستی بگوﯾم فردی با چنين مشخصاتی الاقل در بـين زنـدانيان زن کرجـی و کرمانشـاھی کـه
زندانيان زن گوھردشت را تشکيل میدادند ،نبوده است .البته اﯾن امکان ھست که زندانی مزبور با توجه بـه
ھمراه داشتن ﯾک بچه در زندان ،زنی تازه دستگير شده باشد) متعلق به دادستانی کرج( امـا در ھـر صـورت
اﯾن خبر که وی در زمرهی زندانيان زن کرمانشاھی بوده ،اشتباه است.
در جلد  ٣صفحه  ٢٩٩از فرھنگ فتحناﯾی نيز به عنوان ﯾکی از زندانيان آزاد شده که به مجاھدﯾن پيوسته و
به شھادت رسيده بود ،نام بردهام که صحيح نمیباشد .برادر وی بيژن زندانی بود .از آنجاﯾی که نام او را
چندﯾن بار در اخبار رادﯾو مجاھد)ھمراه با زندانيان تازه آزاد شده( که در زندان به دستم رسيده بود ،شنيده
بودم ،با توجه به اﯾن که برادر وی نيز زندانی بود ،تصور میکردم وی نيز زندانی بوده است.
در جلد  ٣صفحه  ٣١٩نوشتهام »علی اکبر شالگونی و ﯾک زندانی اکثرﯾتی« .زنـدانی مزبـور تقـی دلجـو نـام
داشت و ھوادار اقليت بود که از روی سھو اکثرﯾتی نوشتهام؛ تعداد زندانيان مارکسيست آزاد نشـده مـرد در
ســال  ۶٨را دو تــن نوشــتهام کــه نادرســت اســت ٣ ،نفــر بودنــد .ھمــاﯾون راســتان نيــز از جملــه زنــدانيان
مارکسيستی بودند که شراﯾط آزادی را نپذﯾرفته بودند.
در جلد  ٣صفحهی  ٣۴۶تعداد زندانيان زن مجاھد اعدام شده سالنھای  ١و  ٣را جا به جا نوشتهام .البته در
آمار کلی اشتباھی رخ نداده است .اﯾن اشتباه در ترکيب بندھا بوده است .بر اساس شنيدهھاﯾم نزدﯾک بـه
 ١٠٠زن مجاھد در سالن  ١به سر میبردند که اکثرﯾت قرﯾب به اتفاقشان اعدام شدند و از سالن  ٣اکثرﯾـت
زندانيان زن مجاھد زنده ماندند.
در جلد  ۴کتاب نه زﯾستن نه مرگ ) ...تا طلوع انگور(
در ابتدای فصل تجربه اندوزی از تارﯾخ ....صفحه ٢١۵
قطعه شعری با مضمون زﯾر:

او ،اول به سراغ ﯾھودی ھا رفت
من ﯾھودی نبودم -اعتراضی نکردمپس از آن به لھستانی ھا حمله برد
من لھستانی نبودم -اعتراضی نکردمآن گاه به ليبرال ھا فشار آورد
 من ليبرال نبودم -اعتراض نکردمسپس نوبت به کمونيست ھا رسيد
کمونيست نبودم ،بنابر اﯾن اعتراضی نکردم
سرانجام او به سراغ من آمد
ھر چه فرﯾاد زدم کسی نمانده بود که اعتراضی بکند

را به برتولت برشت نسبت داده ام .منبع من برای ذکـر تعلـق اﯾـن شـعر بـه برشـت نامـه مـورخ  ٧مـه ١٩٨٣
محقق صاحب نام آقای باقر مومنی به ژرژ مارشه دبيرکل حزب کمونيست فرانسه است .اﯾن شعر در کتـاب
انفجار سبز اﯾشان چاپ ماه مه  ١٩٩٩در صفحهی  ٢۴۴به شکل باال آمده است.
ﯾکــی از دوســتان مــرا متوجــه اشــتباھم کــرد .البتــه بســياری از روشــنفکران و نيروھــای سياســی بــه غلــط
میپندارند که اﯾن شعر متعلق به برشت است .از آنجاﯾی که از اﯾن دسته اشتباھات در ميان روشنفکران و
محافل فرھنگی و ادبی کم نيست؛ صالح دﯾدم در اﯾن رابطـه توضـيح کـوچکی بـدھم .اﯾـن شـعر متعلـق بـه
اسقف مارتين نی مولر کشيش انسان دوست و مبارز بزرگ آلمانی در دوران فاشيسم ھيتلری است .او که

در ابتدا از حاميان ھيتلر و نازی ھا بود و از سوی مطبوعات آنان به عنوان ﯾک مدل و قھرمان جنگ جھانی اول
معرفی می شد) وی در دوران جنگ جھانی اول فرمانده ﯾک زﯾردرﯾـاﯾی آلمـانی بـود و بعـد از جنـگ در سـال
 ١٩٣١کشيش شد( به سرعت به مخالفـت بـا ھيتلـر و نازﯾسـم پرداخـت و ھشـت سـال از عمـر خـود را در
اردوگاه ھای مرگ ھيتلر در داخائو و ساخسن ھاوزن
گذراند .در طول  ۶۵سالی که از سروده شدن اﯾن شعر گذشته است ،به صورت ھای مختلف در مطبوعات،
کتاب ھا و اﯾن روزھا در پھنه اﯾنترنت انتشار ﯾافته است.
مثال ً مجله تاﯾم در  ٢٨آگوست  ١٩٨٩شعر مزبور را در مقاله ای به مناسبت پنجاھمين سالگرد جنگ جھـانی
دوم به اﯾن شکل می آورد:
اول آنھا به سراغ کمونيست ھا رفتند ،اعتراضی نکردم
چرا که کمونيست نبودم
سپس آنھا به ﯾھودی ھا پرداختند ،اعتراضی نکردم
چرا که ﯾھودی نبودم
سپس آنھا به سراغ کاتوليک ھا رفتند ،اعتراضی نکردم
برای آن که پروتستان بودم
سپس آنھا به سراغ من آمدند.
در آن موقع کسی نمانده بود که تا در رابطه با من اعتراضی کند.
در مواردی نيز از سوسياليستھا و از فعاالن اتحادﯾهھای کارگری و صنعتگران نيز نام برده شده است.
در بعضی از نمونه ھا ﯾھودی ھا اول ذکر شده اند در بعضی نمونهھا کمونيستھا و در بعضی نمونهھا اصـال ً
کمونيستھا نيستند و سوسياليستھا ھستند و در بعضی جاھا ھر دو ھستند.
اما خود مارتين نی مولر اﯾن شعر را به تارﯾخ  ١۴اکتبر  ١٩۶٨در کنگره آمرﯾکا به شکل زﯾر خوانده است:
وقتی ھيتلر به ﯾھودیھا حمله کرد
من ﯾھودی نبودم -اعتراضی نکردمسپس به کاتوليکھا حمله کرد
من کاتوليک نبودم -اعتراضی نکردمآنگاه به فعاالن اتحادﯾهھای کارگری و کارگران صنعتی حمله کرد
من عضو اﯾن اتحادﯾه نبودم -اعتراضی نکردموقتی به من و کليسای پروتستان حمله کرد
دﯾگر کسی باقی نمانده بود که اعتراضی کند.
شاﯾد برشت در جاﯾی شعر مزبور را به شکلی که آقای باقر مومنی در نامـه شـان بـه ژرژ مارشـه آورده انـد،
ذکر کرده باشد .در ھر صورت من تماﯾل دارم به اصل آن که متعلق به کشـيش مـارتين نـی مـولر اسـت روی
آورم تا حقی از وی ضاﯾع نشده باشد.
در صفحهی  ١٢٣جلد چھارم کتاب نه زﯾستن نه مرگ )تا طلوع انگور(
از جرﯾانی تحت عنوان اعضای »باند سرقت مسلحانه مشورت« نام برده ام .بدون آنکـه توضـيح کـافی دھـم
کـــه اﯾـــن عنـــوانی بـــود کـــه رژﯾـــم بـــه آنھـــا داده بـــود و روی آن تبليـــغ میکـــرد .ھرچنـــد انجـــام ســـرقت
مســلحانه)مصــادره( آنھــم ھــدف قــرار دادن مــردم عــادی جامعــه بــه ھــيچ وجــه قابــل توجيــه نيســت ولــی
میباﯾستی در آن بخش انگيزهی آنھا را مشخص میکردم.
در جلد چھارم کتاب نه زﯾستن نه مرگ ) تـا طلـوع انگـور( در صـفحات  ٢٠٠ ،١٠۴و  ٢٠١داوریام در ارتبـاط بـا
کانون حماﯾت از زندانيان سياسی ،ناشی از عدم اطالع و آغشته به پيشداوری غيراصولی است و لحنی که
در اﯾن صفحات به کارگرفتهام غير منصفانه است.
پيروز دوانی در رابطه با فعاليتھاﯾش در ارتباط با خانوادهھای شھدا و زنـدانيان سياسـی کـه غالبـاً علنـی و
بدون پرده پوشی بود در سال  ۶٩دستگير و به دو سال زندان محکوم شده بود .محکوميتی کـه بـا توجـه بـه
احکام سنگين پس از قتلعام ،حکم سبکی بود 1 .تصور نمیکردم آنچه در خارج از کشـور و در اطالعيـهھای
 1در آن دوران تنھا يک ارتباط ساده با مجاھدين برای کسانی که سابقه زندان داشتند ،میتوانست به اعدام منجر شود .سيدحسين حيدری
تنھا به خاطر نگاه کردن فيلم رژه ارتش آزاديبخش و تحويل آن به چند تن از دوستانش به اعدام محکوم شد .سپس حکم به  ١۵سال تقليل
يافت و در سال  ٨۴از زندان آزاد شد .عليرضا شريعتپناه که از معلوليت شديد جسمی مادرزادی رنج میبرد و قادر به انجام کارھای

گروهھای سياسی از آن تحت عنوان کانون حماﯾت از زندانيان سياسـی)داخـل کشـور( ﯾـاد میشـود ھمـان
فعاليتھا و تالشھای علنی پيروز دوانـی و چنـد تـن از دوسـتانش کـه جملگـی مارکسيسـت بودنـد و ﯾـا از
اعضای خانواده زنـدانيان مارکسيسـت بودنـد بـرای احقـاق حقـوق زنـدانيان سياسـی اسـت .مـن اﯾـن دو را
متفاوت از ھم در نظر میگرفتم.
در واقع به خاطر سوء استفادهی گروهھای سياسی در خارج از کشور از نام اﯾـن »کـانون« و بزرگنماﯾیھـای
معمول دچار موضـعی انعکاسـی شـده و بـه اشـتباه فعاليـت آنھـا را منکـر شـدم و بانيـان چنـان حرکتـی را
کسانی معرفی کردم که در خارج از کشور نشسته و اطالعيه میدھند .در حالی که واقعيت اﯾنگونه نبـوده
است .اما اﯾن چيزی از مسئوليت من در اشتباھی که کردهام کم نمیکند.
مھمترﯾن عاملی که باعث شد به اﯾن نتيجه برسم که صادرکنندگان اﯾن دست از اطالعيهھا در اﯾران به سـر
نمیبردند ،خبر مندرج در ﯾکی از اطالعيهھا مبنی بـر حضـور گالينـدوپل در گورسـتان خـاوران و مالقـات او بـا
عدهای منکراتی تحت عنوان زندانی سياسی بود .چيزی که از اساس واقعيت نداشت .چنان برنامـهای نبـود
و گاليندوپل به خاوران نرفته بود و کسی را تحت اﯾن عنوان رژﯾم به او نشان نداده بود.
به نظر من صدور چنين اطالعيهھاﯾی آنھم خطاب به گاليندوپل و طرح اﯾن موضوع غيرواقعی آن ھم در مورد
خود او به شدت اعتبار دﯾگر ادعاھای ما مبنی بر نقض حقوق بشر توسط رژﯾم را نيز در ذھـن گالينـدوپل زﯾـر
سؤال میبرد.
اگر گاليندوپل با خود می گفت :ادعا میکنند من به جاﯾی رفتهام که خودم خبـر از آن نـدارم! ادعـا میکننـد
رژﯾم کسانی را تحت عنوان زندانی سياسی به من نشان داده است که میدانم چنين کاری نکرده اسـت!
آﯾا مشکل است تصور کنيم که داوری گاليندوپل در رابطه با دﯾگر مسائلی که خود اطالعی از آن ندارد چگونه
است؟ موضوع دﯾدار از خاوران بارھا از سوی گاليندوپل و ھمراھان او تکذﯾب شده است.
در ھمين صفحات فعاليت خانوادهی زندانيان مارکسيسـت را نيـز کمرنـگ جلـوه داده شـده کـه دور از انصـاف
است.
از دوست خوبم رضا معينی صميمانه سپاسگزارم که بانی خير شد و مرا متوجهی خطاﯾم کـرد .رضـای عزﯾـز
به درستی به نقد اﯾن بخش از کتاب دست زده و از سـر خيرخـواھی نوشـته بـود »  ...تـالش خـانواده ھـا و
کانون دفاع از زندانيان در داخل در سال  ٦٧و ارزيابی غير واقعی بـودن آن ،خطـای تـاريخی بزرگـی سـت کـه
بدون شک از بیاطالعی نويسنده سرچشمه میگيرد«.
با پوزش از خوانندگان کتاب و به وﯾژه از روح جاودانهی پيروز دوانی  2در چاپ جدﯾد کتاب به بـازبينی و تصـحيح
اﯾن مورد پرداختهام.
در جلد  ۴کتاب نه زﯾستن نه مرگ صفحهی  ٩۵نوشتهام که »مھدی پرتوی به سرعت از زندان آزاد شـد و در
کنار فعاليت در وزارت اطالعات رژﯾم ،با راهاندازی انتشارات اختران بـه پيشبـرد سياسـتھای فرھنگـی رژﯾـم
پرداخت«.
متأسفانه در اﯾن رابطه دچار اشتباه بزرگی شده و نسـبت نـارواﯾی را بـه انتشـارات اختـران دادم کـه پـوزش
میطلبم .ترجمه اﯾن کتاب توسط مھدی پرتوی به وسيله انتشـارات ققنـوس منتشـر شـده اسـت و اختـران
ترجمه دﯾگری از آن را چاپ کرده است .من به جای انتشارات ققنوس اشـتباھاً و از روی غفلـت از انتشـارات
اختران نام بردم .به اﯾن وسيله از اشتباھی که کردم و نسبتی نارواﯾی که دادم پوزش میخواھم .در تجدﯾد
چاپ کتاب از انتشارات ققنوس نيز نام نبردم .ھرچند اخبار زﯾادی در اﯾن رابطه و سابقهی امر شنيدهام.
مھدی پرتوی مسئول شاخهی نظامی و مخفـی حـزب تـوده پـس از دسـتگيری و ھمکاریھـای گسـترده در
کشف و نابودی شبکه مخفی حزب توده و شرکت فعـال در بازجوﯾیھـا و دادگاهھـای اعضـای اﯾـن گـروه آزاد
شــده و در کنــار فعاليــت در وزارت اطالعــات بــه عنــوان ﯾکــی از تئــوری پــردازان فرھنگــی رژﯾــم بــه پيشبــرد
سياستھای فرھنگی آن کمک کرد.
 ٢٠تير ١٣٨۶
در چاپ دوم کتاب نه زﯾستن نه مرگ نيز اشتباھاتی را مرتکب شـدم کـه در زﯾـر بـه بخشـی از آنھـا اشـاره
میکنم.

 2پيروز دوانی در سال  ٧٧به حکم محسنیاژهای و به دستور قربانعلی درینجفآبادی به قتل رسيد .تمامی جناحھای رژيم به اين توافق
دست يافتند که موضوع قتل او و ديگر قتلھای سياسی ھمچنان پوشيده بماند.

از جمله در جلد چھارم کتاب نوشتهام گروه فرقان شـرﯾعتی را شـھيد سـوم شـيعه میشـناخت کـه شـھيد
پنجم شيعه صحيح است.
در مورد بھمن حجت کاشانی به اشتباه نوشتهام که وی پسر تيمسار ھاشم حجـت )کاشـانی( و بـرادرزاده
سپھبد علی حجت کاشانی بود.
بھمن برادرزاده سپھبد علی حجت کاشانی بود ولی پسر تيمسار ھاشم حجت نبود .اشـتباه مـن ناشـی از
سرگذشت علی حجت ،پسر تيمسار سرلشگر ھاشم حجت )سپھبد بعدی( فرمانده لشگر توپخانه اصفھان
و  ...ﯾکی از فعاالن کنفدراسيون در خارج از کشور بود .تيمسار ھاشم حجت در سالھای  ۵٠-۵١تحت فشار
ساواک و دستگاه پھلوی مجبور به موضعگيری بر عليه فرزندش شد .اﯾن نامه انعکـاس بيرونـی گسـتردهای
ﯾافت .به خاطر تشابه اسمی ،من تصور کردم که بھمن ھمان فرزند تيمسار حجت میباشد .از آنجـاﯾی کـه
به غلط در بسياری از منابع از بھمن تحت عنوان پسر تيمسـار علـی حجـت کاشـانی نـام بـرده شـده و مـن
میدانستم که وی برادرزاده تيمسار علی حجت کاشانی است به اشتباه تصور کردم که البد او ھمان فرزند
تيمسار ھاشم حجت میباشد .در ھر صورت میباﯾستی اﯾن موضوع را تصحيح کرده و متذکر شوم کـه پـدر
بھمن حجت کاشانی غيرنظامی بود .ھرچند منابع رژﯾم نيز به اشتباه از بھمن به عنوان پسر تيمسار حجـت
نام میبرند.
در جلد سوم کتاب در چندجا از جعفر نيری به عنوان رئيس ھيئت قتلعام زندانيان سياسی نـام بـردهام .نـام
صحيح وی حسينعلی است و نه جعفـر .بـرای اطالعـات بيشـتر بـه مقالـهای کـه در اﯾـن رابطـه نوشـتم و در
ساﯾت شخصیام بـه آدرس  www.irajmesdaghi.comمراجعـه شـود .تقرﯾبـاً تمـامی منـابع از او بـه عنـوان
جعفر نام میبرند که اشتباه است .پس از نوشتن ﯾک مقاله بلند و ارائهی اسناد مختلف مبنی بر اﯾن که نام
وی حسينعلی است و نه جعفر متأسـفانه ھنـوز بسـياری از افـراد و گروهھـای سياسـی حاضـر بـه پـذﯾرش
اشتباھشان نيستند و ھمچنان بر نام غلط »جعفر« تأکيد میکنند!
در جلد  ١کتاب نه زﯾستن نـه مـرگ صـفحهی  ١۴٣بـر اسـاس شـنيدهھاﯾم داسـتان چگـونگی کشـته شـدن
فضلﷲ تدﯾن و دستگيری حسين اميرپناھی محافظ و نفر ھمراه او را توضيح دادهام .در زﯾر نوﯾس کتـاب بـه
نقل از مسعود اميرپناھی برادر حسين توضيح دادهام که فرد کشته شـده قاسـم بـاقرزاده بـوده اسـت و نـه
تدﯾن .در کنار آن تأکيد کردهام که من نام افراد دﯾگری از جمله محمد ضابطی را نيز شنيدهام.
در کتاب سازمان مجاھدﯾن خلق پيداﯾی تا فرجام که از سـوی مؤسسـه مطالعـات و پژوھشھـای سياسـی
وابسته به وزارت اطالعات جمھوری اسالمی انتشار ﯾافته در صفحهی  ۶٩٣اسامی کسانی که در ضـربه ١١
اردﯾبھشت و ضربهی تکميلی آن در  ١٩اردﯾبھشت به شھادت رسيدند آمده است.
در اﯾن کتاب اسامی افرادی که در خانهھای تيمی مختلف سازمان مجاھدﯾن خلق به شھادت رسيدند آمـده
است.
از آنجاﯾی که در خانهی کامرانيه که حسين اميرپناھی مستقر بوده ،قاسم باقرزاده و محمد ضابطی به سر
میبردند رواﯾت مسعود اميرپناھی صحيح است .فضلﷲ تدﯾن به ھمراه فاطمهی مھدوی در خانهی خيابـان
جالل آل احمد به شھادت رسيد.
در جلد ﯾک کتاب سھواً نوشتهام که لطفا ميثمی در اثر انفجار بمـب دو دسـتش قطـع شـد و از دو چشـم
نابينا شد در حالی که وی تنھا ﯾک دستش قطع و از دو چشم نابينا شد.
نام آقای منوچھر فکری ارشاد را نيز به اشتباه جھانگير نوشتهام که تصحيح میشود.
در صفحهی  109جلد چھارم و در نماﯾه به اشتباه نام دکتر فرﯾبرز بقاﯾی را لقاﯾی نوشتهام.
ھمچنين رصدی را به اشتباه صدری نوشتهام.
نوﯾسنده کتاب براداران ابلوموف را ھم که گنجاروف است به اشتباه داستاﯾوفسکی نوشتهام.
در جلد سه چاپ اول و دوم گفتهھای زﯾر را به نقل از نشرﯾه کار به رقيه دانشگری و فرخ نگھدار نسبت
دادهام که صحيح آن رقيه دانشگری و مھدی فتاپور ھستند که به اﯾن ترتيب اشتباھم را تصحيح میکنم .از
آنجاﯾی که موقع چاپ کتاب به متن اصلی نشرﯾه کار شماره  ١٢٠دسترسی نداشتم ،از بولتنی که در
اختيار داشتم استفاده کردم .متأسفانه در آنجا روی اسامی رقيه دانشگری و فرخ نگھدار تأکيد شده بود.
البته افراد مذکور کاندﯾداھای سازمان اکثرﯾت برای انتخابات مياندورهای مجلس شورای اسالمی در سال ۶٠

بودند و مواضع سازمان اکثرﯾت را بيان میکردند .فرخ نگھدار به عنوان نفر اول سازمان اکثرﯾت در آن روزھا نه
تنھا از اﯾن گفتهھا حماﯾت میکرد که مواضعی غيرانسانیتر داشت.
»قبل از اﯾن که به مسئله ی اعدام تعدادی از دختران و پسران جوان توسط دادگاه انقالب بپردازﯾم الزم
است اول به عوامل و شراﯾط به وجود آورنده اﯾن قبيل خشونت ھا توجه کنيم و مسئله را نه صرفاً از
جنبه عاطفی و اخالقی -که به نوبه خود حائز اھميت است -آن چنان که ضد انقالب سعی در عمده
کردن آن دارد ،بلکه از زاوﯾه ی مصالح و منافع انقالب بررسی کنيم .ھواداران سازمان در موقعيت خطير
کنونی باﯾد وظاﯾف خود را ھوشيارانه تر و قاطعانه تر از پيش انجام دھند .افشای دسيسه ھای ضد
انقالب و شناساندن سياست ھای ضد انقالبی گروھک ھا در محيط کار و در ميان خانواده ھا و در ھر کجا
که توده حضور دارند جزو وظاﯾف مبرم ھواداران مبارزه است«.
در چاپ اول و دوم جلد اول کتاب در زﯾر نوﯾس ،تارﯾخ مصاحبهی محمدی گيالنی که در زﯾر آمده را بـه اشـتباه
 ٢٩شھرﯾور  ۶٠نوشتهام ،در حالی که  ٨مھر  ۶١صحيح است.
»حتا اگر زﯾر تعزﯾر آنھا جان ھم بدھند کسی ضامن نيست که عين فتوای امام است« .
از ھمه دوستان تقاضا میکنم در صورتی که اشتباھی را در کتاب مشاھده کردند و ﯾا موردی به نظرشان
میرسيد که توضيح آن را ضروری میبينند ﯾا با من تماس بگيرند و ﯾا با نوشتن مقاله و توضيح روی
ساﯾتھای اﯾنترنتی به روشن شدن صحيح موضوعات کمک کنند.
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